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1 - ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA 

INSTITUIÇÃO 

 
O Colégio Jesus Maria José é uma das filiais da Associação Religiosa e Beneficente Jesus 

Maria José, cuja origem remonta ao ano de 1880, em Portugal. 

 

Sua fundadora foi Madre Rita Lopes de Almeida. No dia 24 de setembro de 1880, em 

Gomiei, diocese de Viseu, Portugal, nascia o Instituto Jesus Maria José, que em 15 de setembro 

de 1942, foi registrado também como pessoa jurídica, tendo recebido o n. 126, às folhas 91 e 92 

do livro A, n. 101, no Cartório de Títulos e Documentos Dr. Sebastião Medeiros, em Santo 

Amaro – SP.  

 

A Associação Religiosa e Beneficente Jesus Maria José é uma Entidade de Fins 

Filantrópicos, declarada de utilidade Pública Federal, cujo CNPJ é o de nº 62103619/0001-89. É 

uma entidade de caráter educacional, cultural e beneficente. 

 

Atualmente, as irmãs, membros da Instituição encontram-se em vários Estados do Brasil 

tais como: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Distrito 

Federal e São Paulo. No exterior, atuam em Angola, Bolívia, Paraguai, Moçambique, Portugal, 

dando continuidade à missão de Madre Rita Lopes de Almeida com uma tradição de mais de 120 

anos. 

 

Almejando ampliar seus horizontes, a Evangelização e a educação cristã, o governo geral 

da Associação Religiosa e Beneficente Jesus Maria José decidiu, no ano de 1963, enviar um 

grupo de religiosas para Brasília, a próspera Capital da Esperança. Aqui chegando, 

implementaram a missão junto aos irmãos Maristas, na L2 sul, no Colégio Marista. 

 

Em agosto de 1966, as religiosas transferiram-se para Taguatinga, sito à QNG 40 – Área 

Especial 5B, iniciando a fundação do Colégio Jesus Maria José. No dia 6 de março de 1967, deu-

se, oficialmente, início ao ano letivo e à fundação da escola. 

 

O Parecer 47/67 de 21 de agosto de 1967, autorizou o funcionamento do Colégio Jesus, 

Maria e José, por um período de 2 anos, o qual contava com 86 alunos, distribuídos em educação 

infantil e 1a série do ensino fundamental.  

 

A Portaria “E” de nº 90/63 SEC-DF, de 9 de outubro de 1967, concedeu ao Colégio Jesus 

Maria José, autorização para ofertar o curso primário por dois anos, a contar da data de 31 de 

agosto de 1967. 

 

A Portaria nº 42/SEC-DF de 28 de dezembro de 1971, conforme o disposto no Parecer nº 

129/1971 – CEDF concedeu reconhecimento do curso primário do Colégio Jesus Maria José. 

 

A Portaria nº 18/SEC-DF, de 12 de abril de 1976, conforme o disposto no Parecer nº 

16/76 – CEDF, autorizou a implantação do 1º Grau (1ª a 8ª série) e o funcionamento do Jardim 

de Infância  e concedeu a mudança denominação para Centro de Ensino de 1º Grau “Jesus Maria 

José”.   

 

Em 1982, teve início a implantação do Segundo Grau, com o curso do Magistério -  

Habilitação Específica de  Segundo Grau para o Exercício do Magistério em Nível de 1º Grau – 

1ª a 4ª Série e o curso Técnico em Contabilidade, conforme Portaria nº 74, de 16 de dezembro de 

1981, e, também conforme Parecer nº 240/81  - CEDF, foi possibilitado a mudança de 
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denominação do Centro de Ensino de 1º Grau Jesus Maria José , para Centro Educacional Jesus 

Maria José.  

 

A Portaria nº 48/SEDF, de 22 de junho de 1993, tendo em vista o disposto no Parecer nº 

85/1993 – CEDF, autorizou o funcionamento do curso médio, nos termos da Lei nº 7.044/82. 

 

A Portaria nº 74/SEDF, de 8 de abril de 2008, tendo em vista o Parecer nº 36/2008-

CEDF, autorizou, a partir de janeiro de 2007, a oferta do ensino fundamental de nove anos, do 1º 

ao 9º ano.  

 

        A Portaria nº 149 de 24 de setembro de 2008, e, conforme o parecer nº 110/2008 – 

CEDF, autorizou o Centro Educacional Jesus Maria José a funcionar em duas sedes: Sede I – 

QNG 40 Área Especial 5 B – Taguatinga-DF, ofertando a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental – Séries Iniciais e Finais e Sede II,  no endereço QNG 46 Área Especial nº 8 – 

Taguatinga-DF, ofertando o Ensino Médio.   

 

A Portaria nº 93 de 16 de fevereiro de 2009–CEDF, recredenciou o Centro Educacional 

Jesus Maria José, localizado à Sede I – QNG 40 Área Especial 5B – Taguatinga-DF e Sede II - 

QNG 46 Área Especial nº 8 – Taguatinga-DF pelo prazo de 5 anos. 

 

A Ordem de Serviço nº 151 de 19 de Setembro de 2011, autorizou a mudança de 

denominação de Centro Educacional Jesus Maria José para Colégio Jesus Maria José. 

 

A Portaria nº 294/SEDF, de 19 de dezembro de 2013, com base no Parecer nº 241/2013 – 

CEDF aprovou a Proposta Pedagógica do Colégio Jesus Maria José.  

 

A Ordem de Serviço nº 19/2014 – Cosine/SEDF, aprovou o Regimento Escolar do 

Colégio Jesus Maria José.  

 

Atualmente, o Colégio Jesus Maria José mantém os seguintes cursos: 

 

1- educação infantil; 

2- ensino fundamental; 

3- ensino médio. 
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2 – FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA 
EDUCATIVA 
 

O Colégio Jesus Maria José tem o compromisso social de formar cidadãos livres e éticos. 

Para essa formação, evidenciamos alguns valores que embasam esses princípios. 

 

Os princípios fundamentais pelos quais optamos são: autonomia, respeito mútuo, 

espiritualidade e competência profissional, todos em consonância com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. 

 

2.1 - Autonomia 

 
Evidenciando o valor ético da autonomia, forneceremos à comunidade educativa 

subsídios para a formação de homens livres e plenos, conscientes de sua cidadania pelas vias da 

educação, no sentido mais amplo do termo. 

 

2.2 - Respeito Mútuo 

 
Vivemos em uma sociedade, onde muito se fala e pouco se vive e se age com respeito a si 

e ao outro. O respeito mútuo se faz necessário em todas as relações sociais. Na escola, ele é de 

fundamental importância, principalmente entre professor e alunos. 

 

É um princípio que deve ser seguido no contexto escolar do Colégio Jesus Maria José por 

toda a comunidade educativa, sem exclusão de nenhuma categoria ou pessoa. 

 

De acordo com isso, em relação ao professor, o respeito vai exigir: 

 

 que ele seja capaz de interagir com o aluno em qualquer situação. 

 

 que seja competente na arte de ensinar. 

 

 que seja capaz de seguir as normas institucionais. 

 

 que perceba e respeite as diferentes maneiras de agir e pensar de cada um. 

 

 que possa ser exemplo de vida e cidadania para o aluno. 

 

 que seja autoridade sem ser autoritário. 

 

Da mesma forma esse princípio deve possibilitar ao aluno: 

 

 participar das atividades com dedicação. 

 

 receber suas tarefas e trabalhos devidamente avaliados. 

 

 ser assíduo e pontual às atividades programadas pela escola e aos compromissos que a 

Instituição seguir. 

 

 expor dificuldades encontradas nos trabalhos escolares em qualquer nível de estudo e 

solicitar atenção adequada.  
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 cuidar e preservar o patrimônio escolar. 

 

2.3 - Espiritualidade 
 

O amor é o princípio ético da vida. O Colégio Jesus Maria José o coloca como princípio 

básico de todo o processo educativo, educar é antes de tudo amar. 

 

Nesse sentido, procuramos cultivar, em todo o ambiente escolar, um clima amigo, 

solidário, fraterno, que respeite as diferenças individuais e de grupo. 

 

2.4 - Competência Profissional 

 
O valor ético acima mencionado perpassa três dimensões: a escola, o professor e o aluno. 

 

2.4.1 - A escola 
 

     O Colégio Jesus Maria José, ao longo desta Proposta Pedagógica, passara a denominar-se 

“Estabelecimento de Ensino”. 

 

O Estabelecimento de Ensino tem como compromisso desenvolver programas que criem 

condições para que a aprendizagem seja sólida e eficaz, para isso nos propomos a: 

 

 investir no profissional da educação; 

 

 trabalhar com tecnologias que dão suporte à ação educativa; 

 

 observar as questões sociais e educacionais no sentido de definir e redefinir suas 

metodologias. 

 

2.4.2 - O professor 
    

Ao professor cabe ser um orientador e facilitador das relações de sala de aula; 

 

 sua vida profissional deve estar em constante atualização; 

 

 não deve perder o compromisso com a verdade; 

 

 deve ter consciência da importância de sua profissão no contexto social, sem perder de 

vista os princípios éticos fundamentais; 

 

 deve perceber que é um eterno aprendiz; 

 

 deve estar fortemente compromissado com o processo da aprendizagem; 

 

 deve usar as mais diversas formas de linguagem que existem no mundo de hoje; 

 

 deve ter consciência de que é um parâmetro para o aluno. 
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2.4.3 - O aluno 

 
Diante dos novos desafios que a sociedade impõe o aluno, no ambiente escolar, deve ser 

o construtor de seu próprio conhecimento e não apenas um receptador do conhecimento 

repassado por um profissional da educação. Com base nisso, o aluno necessita de: 

 

 participar do processo da aprendizagem motivado a aprender;  

 

 ter consciência de que é o centro do processo da aprendizagem e se comprometer com 

ela; 

 

 buscar constantemente a superação de seus limites no sentido de descobrir o novo; 

 

 exercer a sua cidadania de forma plena, no sentido de transformar as normas sociais 

vigentes. 

 

2.5 - Fundamentos Didático-Pedagógicos 

 
No Colégio Jesus Maria José, nosso objetivo é a construção e a reconstrução contínua do 

conhecimento, visando a formar e instrumentalizar os futuros cidadãos da sociedade, 

comprometidos com os valores de sua cultura, com os saberes acumulados e atualizados com 

técnicas e problemas, em função de projetos pessoais e coletivos. 

 

O aluno é o agente construtor de seu conhecimento, enquanto o professor tem o papel de 

mediador no processo de construção desse conhecimento. 

 

Nesse processo, os papéis do professor e do aluno transcendem àqueles tradicionalmente 

praticados em que o professor era o que ensinava – transmitindo conteúdos e o aluno era o 

receptador passivo dos conteúdos transmitidos pelo professor. O professor passa a ser o 

provocador, o estimulador, o mediador de um processo que ocorre com o aluno: a elaboração e 

reelaboração contínua do conhecimento construído pelo grupo social ao qual o aluno pertence. 

 

Em decorrência desses princípios, nos empenhamos em construir, manter e desenvolver 

entre todos (alunos, professores, direção e funcionários), uma relação fraterna, fundamentada na 

cooperação, parceria, integração e solidariedade, visando a uma aprendizagem contínua e 

conjunta, à vivência harmoniosa e à felicidade de todos. Formamos um só corpo, onde todos 

aprendem e ensinam. 

 

Esse processo é permeado pelas normas disciplinares,  importantes em qualquer 

segmento social. Elas são importantes e necessárias para o relacionamento escolar entre 

professores, alunos e demais envolvidos no processo educacional. 

 

2.6 - Fundamentos Epistemológicos 

 
Na sociedade, cada organização tem sua missão, a da escola é por excelência, trabalhar o 

conhecimento.   

 

Certamente para alcançar seus objetivos a escola deverá enfatizar conhecimentos que 

contribuam para a formação do cidadão e que se incorporem como ferramenta, como recursos 

aos quais os alunos recorram para resolver com êxito, diferentes tipos de problemas que se 
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apresentem a eles, nas mais variadas situações e não apenas num determinado momento pontual 

de uma aula. 

 

Os professores do Estabelecimento de Ensino acreditam que, se os alunos não apreciam o 

valor dos conceitos escolares para analisar, compreender e tomar decisões sobre a realidade que 

os cerca, não se pode produzir uma aprendizagem significativa. O que não significa que todas as 

noções e os conceitos que os alunos aprendem devem estar ligados à sua realidade imediata, o 

que seria olhar para os conteúdos escolares de maneira muito simplista. Acredita-se, porém, que 

os conteúdos que o Estabelecimento de Ensino veicula devem servir para desenvolver novas 

formas de compreender e interpretar a realidade, questionar, discordar, propor soluções, ser um 

leitor reflexivo do mundo que o rodeia. 

 

Desta forma, o professor deste Estabelecimento de Ensino percebe a aula como espaço 

de vivência e debate de concepções e representações da realidade. Um espaço de conhecimento 

compartilhado, no qual os alunos são vistos como indivíduos capazes de construir, modificar e 

integrar idéias, tendo a oportunidade de interagir com outras pessoas com objetivo e situações 

que exijam envolvimento, dispondo de tempo para pensar e refletir acerca de seus procedimentos 

e de suas aprendizagens, dos problemas que têm que superar. A proposta é criar na aula um 

contexto de comunicação. 

 

As atividades curriculares desenvolvidas pelo Estabelecimento de Ensino serão norteadas 

pelas Diretrizes Curriculares da Rede Católica de Educação em consonância com a legislação 

vigente, com os Parâmetros Curriculares Nacionais, com as atuais tendências educacionais numa 

metodologia sociointeracionista que privilegia os seguintes princípios: 

 

I – Primeiro Princípio: seguir Jesus Cristo; 

      II – Segundo Princípio: a Paz;  

     III – Terceiro Princípio: a Solidariedade;  

     IV – Quarto Princípio: o Diálogo; 

      V – Quinto Princípio: Responsabilidade Planetária.  
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3 – MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 
 

O Colégio Jesus Maria José tem como missão oferecer à comunidade do Distrito Federal 

uma educação básica de qualidade, ancorada na evangelização cristã, a fim de proporcionar ao 

homem um espírito crítico e comprometido com a transformação social em busca de uma 

sociedade mais justa, equilibrada e, sobretudo humana. 

 

Sob a luz dos princípios éticos e humanísticos, e fundamentada nos princípios da 

Educação Nacional, tem por objetivos institucionais: 

 

 oferecer um ensino de excelência na Educação Básica, que priorize a aprendizagem 

significativa, no sentido de formar homens livres e conscientes de sua cidadania; 

 

 colaborar na formação moral e espiritual do aluno, tendo como finalidade a sua 

conscientização e integração social; 

 

 proporcionar cursos de atualização e aperfeiçoamento a professores, funcionários e 

coordenação em geral; 

 

 oferecer ao aluno, condições para que ele possa compreender uma hierarquia de valores, a fim 

de que venha a ser um cidadão consciente de seus direitos e deveres; 

 

 possibilitar à criança, ao adolescente e ao jovem uma educação que os promova na fé e na 

ciência, tornando-os protagonistas da evangelização e artífices da renovação social; 

 

 proporcionar um clima de trabalho tranquilo, fundamentado no respeito mútuo, na 

cooperação, na solidariedade e na amizade em todos os tipos de convivência; 

 

 criar condições de participação interativa entre a comunidade escolar e a família. 
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4 – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO 
ENSINO OFERECIDOS 
 
 O Estabelecimento de Ensino, para cumprir o seu papel educativo e social, oferece à 

comunidade de Taguatinga e entorno, uma educação significativa desde a educação infantil até o 

ensino médio, visando à integração do aluno na sociedade, como cidadão cristão, capaz não só 

de desenvolver e exercitar seu senso crítico, de liberar sua criatividade e vencer desafios, mas 

também de construir um espírito empreendedor que o ajude a criar suas próprias oportunidades 

na vida, em todos os aspectos. 

 

 Compreende anualmente 800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar, totalizando 

um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos.  

 

 O Estabelecimento de Ensino é organizado em regime de matrícula anual e com formação 

por idade e série. 

 

 A Instituição oferece a Educação Básica nas seguintes etapas: 

 

4.1 - Educação Infantil 

 
A educação infantil, de organização anual, poderá estruturar-se da seguinte forma:  

 

I- Creche 

 

Berçário  – para crianças a partir  de  4 meses  completos ou  a  completar  até  31 de 

                                       março do ano de ingresso; 

Maternal I  – para crianças  a  partir  de 1  ano  ou  a  completar  até  31  de março  

                                      do ano de ingresso;  

Maternal II  – para  crianças  a  partir  de  2 anos  ou  a  completar até 31 março 

                                      do ano de ingresso;  

Maternal III         – para  crianças  a  partir  de  3 anos  ou  a completar até 31 março 

                                      do ano de ingresso;  

    

II- Pré-escola 

 

Pré-escola I  – para crianças a partir de 4 anos ou completar até 31 de  março  

                                      do ano de ingresso;  

Pré-escola II             – para crianças a partir de 5 anos ou a completar até 31 de março 

                                      do ano de ingresso. 

 

Horários de Entrada/Saída – Matutino: 7h às 11h30min 

                                       Vespertino: 13h às 17h30min 

                                       Intervalos: 20 minutos em cada turno 

 

4.2 – Ensino Fundamental – anos iniciais e anos finais – 1o ao 9o ano  
 

 O ensino fundamental de 9 anos  implantado gradativamente a partir de 2007.  

 

 O ensino fundamental, para crianças a partir dos 6 anos de idade, com duração de 9 anos, 

totalizando um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos. Organizado em regime de matrícula anual 

e com formação por idade e anos. 
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   Os três primeiros anos do ensino fundamental são considerados um bloco pedagógico, 

denominado Ciclo Sequencial de Alfabetização – CSA, não passível de interrupção, tendo como 

objetivo possibilitar a todos os alunos a oportunidade de sistematização e aprofundamento de 

aprendizagens básicas, imprescindíveis para o progresso nos estudos, notadamente em termos do 

processo de alfabetização e letramento. 

 

Ensino Fundamental – anos iniciais 1o ao 5o Ano  
 

Horários de Entrada/Saída – Matutino:  7h às 11h30min 

                                       Vespertino: 13h às 17h30min 

                                       Intervalos: 20 minutos em cada turno, excluídos da carga horária efetiva. 

 

Ensino Fundamental – anos finais 6o ao 9o ano 
 

Horários de Entrada/Saída em 3 dias da semana: 

                                       Matutino: 7h às 11h25min 

                                       Vespertino: 13h às 17h25min 

                                       Intervalos: 15 minutos em cada turno, excluídos da carga horária efetiva. 

Horários de Entrada/Saída em 2 dias da semana: 

                                       Matutino: 7h às 12h15min 

                                       Vespertino: 13h às 18h15min 

                                       Intervalos: 15 minutos em cada turno, excluídos da carga horária efetiva. 

 

4.3 – Ensino Médio 
 

 O ensino médio tem duração de 3 anos e no mínimo 2.400 (duas mil e quatrocentas) 

horas de efetivo trabalho escolar em organização seriada anual. 

 

Horários de Entrada/Saída no Matutino: 7h às 12h15min 

Horários de Entrada/Saída no Vespertino em 2 dias na semana: 13h15min às 18h 

Intervalos:15 minutos em cada turno 
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5 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVAS MATRIZES 
 

5.1 - Educação Infantil 
 

O Colégio Jesus Maria José tem como objetivo desenvolver uma aprendizagem 

significativa somando-se as habilidades e competências, compreendidas como atributos 

intelectuais e cognitivos apreendidos a partir da ação educativa e disponível para o agir eficiente 

em qualquer situação de vida de cada ser humano. Também se fundamenta no princípio básico 

cristão que é o do desenvolvimento integral do indivíduo, levando em consideração as 

capacidades de ordem cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social ética e 

estética. 

 

Na educação infantil, o Estabelecimento de Ensino se propõe também, de acordo com a 

nova LDB e com o Referencial Curricular Nacional, a desenvolver em seus educandos a 

capacidade de “utilizar diferentes linguagens (verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal), 

como meio para expressar suas idéias, interpretar e usufruir as produções da cultura”. 

 

Para que possamos atingir nossos objetivos educacionais, é importante que estejamos 

desenvolvendo as habilidades necessárias ao bom desempenho das competências para obtermos 

um agir eficiente em situações complexas da vida de nossos alunos e dos profissionais da área 

educacional. 

 

A busca responsável pela excelência torna o Estabelecimento de Ensino uma instituição 

comprometida com o desenvolvimento integral da criança em resposta aos cuidados e às 

exigências do novo milênio. 

 

A prática da educação infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as 

seguintes Competências/Habilidades: 

 

Linguagem Oral e Escrita  

 

 Competência 

 
 Através da Linguagem Oral e Escrita desenvolver interações gradativas com os códigos da 

linguagem que possibilitem a comunicação social, entender a função representativa e 

desenvolver suas diferentes capacidades. 

 

 Habilidades 
 

 Estabelecer comunicação com os outros com interações gradativas da própria necessidade de 

se comunicar. Assim a criança incrementará seu repertório e sua eficiência oral ou verbal. 

 Relacionar-se com o outro através de símbolos representativos do que se quer. 

 Permitir divertir-se com a utilização da linguagem, através da função lúdico-criativa. 
 

Matemática 

 

 Competência 
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 Desenvolver o pensamento lógico matemático como sujeito ativo de sua própria 

aprendizagem, usando o raciocínio lógico para classificar, ordenar, seriar e comparar 

objetos. Assim estará inserido na construção do conhecimento matemático. 

 

 Habilidades 
 Perceber-se como cidadãos autônomos capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver 

problemas e situações do seu cotidiano. 

 Organizar melhor as informações e estratégias, bem como as condições para a aquisição de 

novos conhecimentos. 
 

Ensino Religioso 
 

 Competência 

 
 Participar ativa e construtivamente da sociedade, tornando-se capaz de eleger critérios de 

ação pautados na justiça, detectando e rejeitando a injustiça quando ela se fizer presente. 

 

 Habilidades 
 

 Buscar e conquistar seus sonhos, através dos princípios:  respeito, solidariedade, 

companheirismo, pois assim estará se formando como verdadeiro cidadão para o mundo. 

 Reconhecer o projeto de Deus na vida humana. 
 

Natureza e Sociedade 
 

 Competência 

 
 Perceber o mundo em que vive e se relacionar com suas transformações, evidenciando as 

inter-relações e a interdependência dos diversos elementos naturais na constituição e 

manutenção da vida. 

 

 Habilidade 
 

 Perceber-se parte da comunidade humana, utilizando princípios de responsabilidade, 

solidariedade e eqüidade. 
 

Arte 
 

 Competência 

 
 Desenvolver suas peculiaridades e os esquemas de conhecimento próprios e de acordo com a 

sua faixa etária, através da sensibilidade, imaginação, percepção, intuição e cognição, 

visando a favorecer o desenvolvimento da sua capacidade criativa. 
 

 Habilidade 

 
 Exprimir impressões e julgamentos da experimentação, de combinações, agrupamentos, 

repetições de elementos gráficos permeados de significações. 
 

Música 
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 Competência 

 
 Desenvolver a expressão, o equilíbrio, a autoestima, o autoconhecimento e a integração 

social, proporcionando a interação entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e 

cognitivos, assim como a promoção da comunicação social. 
 

 

 Habilidade 
 

 Compreender que é uma linguagem que se traduz em formas sonoras, capazes de expressar e 

de comunicar sensações, sentimentos e pensamentos. 
 

Movimento 

 

 Competência 

 
 Ampliar as expressões de movimento, de linguagem e de autoconfiança, através do ritmo 

corporal nas brincadeiras, danças, jogos e situações de interação social, em que expresse os 

seus pensamentos, sentimentos, vivências e representação da realidade. 

 

 Habilidade 
 

 Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus recursos de deslocamento e 

ajustando suas habilidades motoras para utilização em jogos, brincadeiras, danças e demais 

situações. 

 

Educação Física 
 

 Competência 

 
 Favorecer a construção de valores e atitudes fundamentados na cooperação e na 

solidariedade, valorizando a ludicidade como elemento constitutivo da natureza humana. 

Estimular a sua socialização por meio da integração. 

 

 Habilidades 
 

 Reconhecer a linguagem dos movimentos como fonte de expressão de sentimentos, emoções 

e de estilo pessoal. 

 Relacionar bons hábitos de higiene, alimentação e atividade física a uma boa alimentação. 

 

Inglês 
 

 Competência 

 
 Iniciado a partir da Educação Infantil,  garante, por meio de atividades lúdicas, o prazer pelo 

aprendizado de uma nova língua, através da aquisição do vocabulário básico da língua 

inglesa, de forma progressiva e atual. 

 

 Habilidade 
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 Desenvolver a linguagem oral, adquirindo e ampliando o vocabulário. 

 

5.2 – Ensino Fundamental – anos iniciais e finais - 1o ao 9o ano  
 

O Colégio Jesus Maria José tem o seu currículo voltado para as competências e 

habilidades compreendidas como atributos intelectuais e cognitivos, apreendidos a partir da ação 

educativa e disponíveis para o agir eficiente em qualquer situação de vida de cada ser humano. 

Voltado para uma educação substancial, essencial, com a atenção dirigida ao contexto histórico-

social, desenvolve o saber ser, o saber fazer, o saber aprender e o saber estar com o outro, 

englobando em seu currículo a ética, os valores, os comportamentos, as artes, as ciências, as 

tecnologias, as profissões e a ecologia. 

 

Adota como eixo metodológico a ênfase nas aprendizagens significativas. O currículo 

privilegia as habilidades e as competências que se apresentam como decorrência dessas 

aprendizagens. O referencial de habilidades e competências é o instrumento de trabalho da 

Instituição, do professor e do aluno. 

 

A aprendizagem se fará de maneira interdisciplinar e será utilizada em situações 

concretas e múltiplas, conforme a exigência do contexto em que o aluno se encontra, daí a 

contextualização. 

 

Os Temas Transversais orientarão a educação escolar em seus princípios básicos de 

dignidade da pessoa, igualdade de direitos, participação, corresponsabilidade pela vida social. 

 

O Colégio Jesus Maria José, adequado à Lei nº 9.394/96, às Diretrizes Curriculares 

Nacionais e aos Parâmetros Curriculares Nacionais, dispõe de instrumento norteador atualizado e 

compatível com as exigências que o mundo, em processo de globalização e transformação, 

impõe à sociedade que necessita de novas condições, novos instrumentos, novos parâmetros e 

valores para modificar-se e aprimorar-se. 

 

A prática do ensino fundamental – anos iniciais – 1o ao 5o Ano, deve se organizar de 

modo que os alunos, com professores regentes habilitados, desenvolvam as seguintes 

Competências/Habilidades: 

 

Área das Linguagens 
 

Língua Portuguesa 
 

 Competência 
 

 Ler, escrever e produzir textos com autonomia, em diferentes linguagens, para interagir com o 

outro, expressando-se, interpretando, considerando a intencionalidade e usufruindo de 

diversas situações de comunicação. 

 Conhecer e valorizar os aspectos culturais Indígenas e Afro-brasileiros. 

 

 Habilidades 
 

 Adquirir progressivamente habilidades em relação à linguagem que lhes possibilitem resolver 

problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no 

mundo letrado. 
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 Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capazes de 

expressar seus sentimentos, experiências, idéias e opiniões, bem como de acolher, interpretar 

e considerar os dos outros, contrapondo-os, quando necessário. 

 Familiarizar-se com a escrita e a leitura, manuseando livros, revistas e outros portadores de 

texto e da vivência de diversas situações nas quais seu uso se faz necessário. 

 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, 

utilizando o diálogo para mediar conflitos e tomar decisões coletivas. 

 

Arte 
 

O componente curricular, Arte, conterá as modalidades Arte Cênica, Arte Visual e Arte Musical.   

Música como conteúdo obrigatório será definida como Iniciação Musical pertencente à 

modalidade Arte Musical. 

 

 Competência 
 

 Comunicar e expressar-se em arte mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou coletiva, 

articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar 

produções artísticas.  

 Expressar-se por meio da música identificando os diversos tipos de sons criados pelos homens 

e existentes na natureza, articulando a percepção, a emoção, e a sensibilidade ao ouvir as 

melodias. 

 Conhecer a musicalidade e os ritmos das culturas Afro-brasileiras e Indígenas. 

 Valorizar os aspectos culturais Indígenas e Afro-brasileiros. 

 

 Habilidades 

 

 Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento 

estético, respeitando a própria produção e a dos colegas. 

 Organizar informações sobre a arte, através do contato com artistas, documentos, acervos nos 

espaços da escola e fora dela. 

 Diferenciar os diversos aspectos sonoros e melódicos existentes nas percussões construindo 

uma relação de maturação musical. 

 Organizar informações sobre a música, por meio do contato com as notas musicais, melodias 

criadas e acervos dos diversos compositores musicais. 

 Identificar os diversos sons pertencentes às culturas Afro-brasileiras e Indígenas. 

 

Educação Física 
 

     A Educação Física é Componente Curricular obrigatório na Educação Básica, ajustada às 

necessidades de cada Faixa Etária, às condições da comunidade escolar, sendo a sua prática 

facultativa aos alunos que usufruam de prerrogativas legais específicas.  

 

 Competência 
 

 Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, 

alimentação e atividades corporais. 

 

 Habilidade 
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 Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas com os 

outros, reconhecendo e respeitando as características físicas, desempenho de si próprio e dos 

outros, sem se discriminar por características físicas, sexuais ou sociais. 

 

Área da Matemática 
 

Matemática 
 

 Competência 
 

 Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar, calcular e apresentar 

resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral 

e estabelecendo relações entre ela e as diferentes representações matemáticas. 

 Habilidades 
 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o 

mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual característico da Matemática, 

como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade e o espírito de investigação para 

resolver problemas. 

 Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, 

desenvolvendo a auto-estima e perseverança na busca de soluções. 

 Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes usos no contexto social, 

explorando situações-problema que envolvam contagens, medidas e códigos numéricos. 

 Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas 

de raciocínio e processos como dedução, indução, intuição, analogia e estimativa, utilizando 

conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis. 

 

Área de Ciências da Natureza 
 

Ciências 
 

 Competência 
 Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano como parte integrante e 

agente de transformação do mundo em que vive. 

 

 Habilidades 
 

 Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se 

estabelecem, valorizando sua importância para a preservação das espécies e para a qualidade 

de vida humana. 

 Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, transformação, 

espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida. 

 Observar e identificar algumas características do corpo humano e alguns comportamentos nas 

diferentes fases da vida, do homem e da mulher, aproximando-se à noção de ciclo vital do ser 

humano e respeitando as diferenças individuais. 

 

Área de Ciências Humanas 
 

História 
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 Competência 
 

 Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos e 

espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo 

semelhanças e diferenças entre eles. 

 Conhecer e valorizar os aspectos culturais Indígenas e Afro-brasileiros. 

 Compreender a diversidade cultural como direito dos povos e dos indivíduos à sua identidade, 

respeitando e valorizando outras culturas, sem renunciar a um juízo crítico sobre elas. 

 Compreender e valorizar os fundamentos da cidadania, compreendendo a importância de sua 

contribuição para a construção de uma sociedade mais justa. 

 Compreender os direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente para respeitar 

as diversidades sociais. 

 Reconhecer o papel da mulher na sociedade do século XXI. 

 

 Habilidades 
 

 Interagir em um ambiente com informações diferentes e conteúdos que compõem o universo 

de conhecimentos construídos pelos homens em sociedade, tendo acesso fundamental sobre a 

nossa cultura. 

 Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de seu grupo social e de 

outros grupos, identificando alguns de seus problemas e refletindo sobre algumas de suas 

possíveis soluções, evidenciando hábitos e atitudes sociais. 

 Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, aprendendo a ler 

diferentes registros escritos, iconográficos e sonoros. 

 Valorizar a história e a cultura Afro-brasileira e Indígena, reconhecendo sua importância na 

formação da cultura do país.  

  

Geografia 
 

 Competência 
 

 Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da natureza em suas 

múltiplas relações, de modo a compreender o papel das sociedades em sua construção e na 

produção do território, da paisagem e do lugar. 

 Reconhecer o papel da mulher na sociedade do século XXI. 

 

 Habilidades 
 

 Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos que os grupos sociais se apropriam da 

natureza e a transformam. 

 Identificar e avaliar as ações do homem em sociedade e suas conseqüências em diferentes 

espaços e tempos, de modo a construir referenciais que possibilitem uma participação 

produtiva e reativa nas questões sócio-ambientais locais. 

 Realizar leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de informações, 

de modo a interpretar, analisar e relacionar informações sobre o espaço geográfico e as 

diferentes paisagens. 

 Respeitar a diversidade étnica e social. 

  

Parte Diversificada 
 

Ensino Religioso 
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 Competência 

  
 Perceber a ação de Deus na vida pessoal, na vida do outro, na família, na comunidade social e 

na fé, incentivando o desenvolvimento de atitudes que enriqueçam o convívio e construam 

uma vida melhor para todos. 

 

 Habilidades 

  

 Dialogar com Deus e com os irmãos pela reflexão de sua palavra e pela oração. 

 Valorizar a família como célula formadora da sociedade. 

 Comprometer-se com a construção da justiça, da paz e da verdade. 

 

Filosofia 
 

 Competência 
 

 Questionar a realidade formulando problemas e procurando soluções. Para isso, usar o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação. 

 Conhecer os direitos e os deveres da criança, evidenciados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

 Habilidades 

 

 Estabelecer relações adequadas entre situações diárias e idéias. 

 Desenvolver hábitos e atitudes que tenham como princípios a responsabilidade, o 

reconhecimento dos direitos humanos dentro da sociedade onde está inserido, adquirindo 

conhecimentos necessários para a formação do cidadão de decisões autônomas, reflexivo e 

crítico da realidade. 

 Compreender a importância dos direitos adquiridos, valorizando e respeitando os direitos dos 

outros. 

 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês  
 

 Competência 

 
 Desenvolver condições de aplicar as estruturas da língua inglesa aprendidas em determinados 

contextos e ampliando-os de forma criativa. 

 

 Habilidades 
 

 Escolher adequadamente o vocabulário, utilizando a língua como meio de comunicação. 

 Conhecer e aplicar o vocabulário referente ao contexto em estudo. 

 Valorizar a leitura como meio de ampliar seus conhecimentos. 

 

 

Temas Transversais 
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Os temas transversais são desenvolvidos de forma integrada a todos os Componentes 

Curriculares sendo: ética, diversidade cultural, educação ambiental, saúde, sexualidade e gênero, 

educação para o trânsito, símbolos nacionais, preparação para o mundo do trabalho, vida familiar 

e social, direitos dos idosos, direitos humanos, educação para o consumo, educação alimentar e 

nutricional, educação fiscal, ciência e tecnologia, dentre outros.  

 

Conteúdos obrigatórios 

 

Constituem conteúdos programáticos dos componentes curriculares obrigatórios:  

                 - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas áreas de  

                   Arte e de Literatura e História Brasileira; 

                 - Direitos das Crianças e dos Adolescentes; 

- Música 

                 - Direito e Cidadania; 

                 - Direitos da Mulher. 

                   

A prática do Ensino Fundamental – Anos Finais – 6o ao 9o Ano deve se organizar, 

com professores habilitados, de modo que os alunos desenvolvam as seguintes 

Competências/Habilidades: 

 

Área da Linguagem 
 

Língua Portuguesa 
 

 Competências 
 

 Compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que é destinatário direto ou indireto, 

desenvolvendo sensibilidade para conhecer a intencionalidade implícita e conteúdos 

discriminatórios ou persuasivos, especialmente nas mensagens veiculadas pelos meios de 

comunicação. 

 Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de 

participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os produz. 

 Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura 

e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função 

de diferentes objetivos. 

 Conhecer e valorizar os aspectos culturais Indígenas e Afro-brasileiros. 

 Conhecer através da Literatura os direitos estabelecidos da mulher. 

 

 Habilidades 
 

 Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade lingüística valorizada 

socialmente, sabendo adequá-la às circunstâncias da situação comunicativa de que participam. 

 Conhecer e respeitar as diferentes variedades lingüísticas do português falado. 

 

Arte 
 

 Competências 
 

 Expressar e saber comunicar-se em artes mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou 

coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao 

realizar e fruir produções artísticas. 



 19 

 Interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes (Artes Visuais, 

Dança, Música, Teatro), experimentando-os e conhecendo-os de modo a utilizá-los nos 

trabalhos pessoais. 

 Compreender e saber identificar a arte como fato histórico contextualizado nas diversas 

culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno, 

assim como as demais do patrimônio cultural e do universo natural, identificando a existência 

de diferenças nos padrões artísticos e estéticos. 

 Compreender as diversas formas de comunicação e expressão musical das culturas Afro-

brasileiras e Indígenas. 

  Conhecer e valorizar os aspectos culturais Indígenas e Afro-brasileiros. 

 

 Habilidades 
 

 Considerar os elementos básicos da linguagem visual em suas articulações nas imagens 

produzidas (relações entre ponto, linha, plano, cor, textura, forma, volume, luz, ritmo, 

movimento, equilíbrio). 

 Reconhecer a utilização dos elementos da linguagem visual representando, expressando e 

comunicando por imagens: desenho, pintura, gravura, modelagem, escultura, colagem, 

construção, fotografia, cinema, vídeo, televisão, informática, eletrografia. 

 Realizar arranjos, improvisações e composições dos próprios alunos baseadas nos elementos 

da linguagem musical, em atividades que valorizem seus processos pessoais, conexões com a 

sua própria localidade e suas identidades culturais. 

 Participar e desenvolver jogos de atenção, observação, improvisação, etc.. 

 Reconhecer e utilizar os elementos da linguagem dramática: espaço cênico, personagens e 

ação dramática. 

 Experimentar na improvisação a partir de estímulos diversos (temas, textos dramáticos, 

poéticos, jornalísticos, etc., objetos, máscaras, situações físicas, imagens e sons). 

 Analisar as características predominantes das culturas Afro-brasileiras e Indígenas. 

 

Educação Física 
 

     A Educação Física é Componente Curricular obrigatório na Educação Básica, ajustada às 

necessidades de cada Faixa Etária, às condições da comunidade escolar, sendo a sua prática 

facultativa aos alunos que usufruam de prerrogativas legais específicas.  

 

 Competências 
 

 Estimular a participação nas atividades corporais, de forma a estabelecer relações equilibradas 

e construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando suas características de desempenho 

e dos outros, sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou sociais, adotando 

atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade nas práticas da cultura corporal do 

movimento. 

 Promover atividades que propiciem o desenvolvimento da habilidade motora visando à 

sociabilidade, inter-relação aluno/aluno, aluno/professor, aluno/escola, adotando atitudes de 

respeito mútuo, dignidade e solidariedade, em situações lúdicas, esportivas e da vida diária, 

buscando solucionar os conflitos por meio do diálogo, no ambiente escolar, na sua 

comunidade e na sua relação com a sociedade. 

 

 Habilidades 
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 Identificar teorias e conceitos sobre esforço, condicionamento físico, intensidade e freqüência 

por meio do planejamento e sistematização de suas práticas corporais, para melhoria de sua 

aptidão física. 

 Identificar os elementos que compõem as regras dos jogos como instrumentos de criação e 

transformação, bem como ter capacidade para alterar ou interferir, tornando-as mais 

adequadas às necessidades do grupo, favorecendo a inclusão dos praticantes. 

 

Área da Matemática 
 

Matemática 
 

 Competências 
 

 Ampliar o significado do número natural pelo seu uso em situações-problema e pelo 

reconhecimento de relações e regularidades. 

 Construir o significado do número racional e de suas representações (fracionária e decimal), a 

partir de seus diferentes usos no contexto social. 

 Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista do 

conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles, utilizando para 

isso o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, 

combinatório, probabilístico).  

 Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 

criticamente. 

 Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados com 

precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo 

relações entre ela e diferentes representações matemáticas. 

 

 Habilidades 
 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o 

mundo a sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como 

aspectos que estimulam o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 

desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. 

 Interpretar e produzir escritas numéricas, considerando as regras do sistema de numeração 

decimal e estendendo-as para a representação dos números racionais na forma decimal. 

 Resolver problemas, consolidando alguns significados das operações fundamentais e 

construindo novos, em situações que envolvam números naturais e, em alguns casos, 

racionais. 

 Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo forma 

de raciocínio e processos, como dedução, indução, intuição, analogia, estimativa e utilizando 

conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis. 

 Ampliar os procedimentos de cálculo mental, escrito, exato, aproximado, pelo conhecimento 

de regularidades dos fatos fundamentais, de propriedade das operações e pela antecipação e 

verificação de resultados. 

 

Área de Ciências da Natureza 
 

Ciências 
 

 Competências 
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 Observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de modo crítico, 

reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar de modo reativo e propositivo para 

garantir um meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida. 

 Desenvolver cidadãos críticos, pensantes e que possam atuar de forma construtiva na 

sociedade, contextualizando o ensino, fazendo o aluno reconhecer que as Ciências Naturais 

são um conjunto de códigos de linguagem que permitem um relacionamento desmistificado 

entre o ser humano e a natureza e esta, por sua vez, deve ser compreendida como um todo 

dinâmico e o ser humano, em sociedade, como um grande agente de transformação do mundo 

em que vive, relacionando-se com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente, 

considerando os aspectos sociais, históricos, econômicos e culturais. 

 Possibilitar o desenvolvimento, no aluno, de habilidades que lhe possibilitem reconhecer, 

analisar e interpretar dados que a natureza fornece com o intuito de entender teorias e 

compreender a influência dos seres vivos na transformação do ambiente e os fenômenos 

biológicos como mecanismos indispensáveis à produção de energia.  

 Compreender o ser humano como parte integrante do meio e por isso responsável pela sua 

proteção e manutenção, com o intuito de desenvolver no educando uma postura crítica em 

relação ao desenvolvimento sustentável. 

 

 Habilidades 
 

 Identificar as necessidades e características pessoais, semelhanças e diferenças entre as 

pessoas, pelo estudo do crescimento e desenvolvimento humano nas diferentes fases da vida 

(concepção, crescimento intrauterino, nascimento/recém-nascido, criança, adolescente, adulto, 

idoso). 

 Identificar, no próprio corpo, a localização e a função simplificada dos principais órgãos e 

aparelhos, relacionando-os aos aspectos básicos das funções de relação (sensações e 

movimentos), nutrição (digestão, circulação, respiração e excreção) e reprodução. 

 

Área de Ciências Humanas 
 

História 
 

 Competências 
 

 Comparar acontecimentos no tempo, tendo como referência anterioridade, posterioridade e 

simultaneidade. 

 Organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes permitam localizar acontecimentos 

numa multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações para algumas questões do 

presente e do passado. 

 Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos e 

espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo 

semelhanças e diferenças entre eles. 

 Valorizar o patrimônio sócio-cultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um 

direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da democracia. 

 Conhecer e valorizar os aspectos culturais Indígenas e Afro-brasileiros. 

 Compreender e valorizar os fundamentos da cidadania, compreendendo a importância de sua 

contribuição para a construção de uma sociedade mais justa. 

 Compreender os direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente para respeitar 

as diversidades sociais. 

 Reconhecer o papel da mulher na sociedade do século XXI. 
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 Habilidades 
 

 Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros tempos e 

espaços. 

 Reconhecer algumas semelhanças e diferenças sociais, econômicas e culturais, de dimensão 

cotidiana, existentes no seu grupo de convívio escolar e na sua localidade. 

 Reconhecer algumas permanências e transformações sociais, econômicas e culturais nas 

vivências cotidianas das famílias, da escola e da coletividade, no tempo, no mesmo espaço de 

convivência. 

 Caracterizar o modo de vida de uma coletividade indígena e africana, que vive ou viveu na 

região, distinguindo suas dimensões econômicas, sociais, culturais, artísticas e religiosas. 

 

Geografia 
 

 Competências 
 

 Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas 

dinâmicas e interações. 

 Compreender que a melhoria nas condições de vida, os direitos políticos, os avanços técnicos 

e tecnológicos e as transformações sócio-culturais são conquistas decorrentes de conflitos e 

acordos, que ainda não são usufruídas por todos os seres humanos e, dentro de suas 

possibilidades, empenhar-se em democratizá-las. 

 Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos que diferentes grupos sociais se apropriam 

da natureza e a transformam, identificando suas determinações nas relações de trabalho, nos 

hábitos cotidianos, nas formas de se expressar e no lazer. 

 Perceber, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações de causa-efeito que 

condicionam a vida no espaço (geográfico) e no tempo (histórico), utilizando essa percepção 

para posicionar-se criticamente diante das condições ambientais de seu meio. 

 

 Habilidades 
 

 Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da natureza em suas 

múltiplas relações, de modo a compreender o papel das sociedades em sua construção e na 

produção do território, da paisagem e do lugar. 

 Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas conseqüências em diferentes 

espaços e tempos, de modo a construir referências que possibilitem uma participação 

propositiva e reativa nas questões sócio-ambientais locais. 

 Reconhecer, na paisagem local e no lugar em que se encontram inseridos, as diferentes 

manifestações da natureza e a apropriação e transformação dela pela ação de sua coletividade, 

de seu grupo social. 

 Conhecer e comparar a presença da natureza expressa na paisagem local, com as 

manifestações da natureza presente em outras paisagens. 

 

Parte Diversificada 
 

Ensino Religioso 
 

 Competências 
 

 Desenvolver fundamentos religiosos, respeitando a opção de fé do educando, possibilitando 

relacionar-se harmoniosamente com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a natureza e 
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o meio ambiente, de acordo com a vivência de fé, assegurando o respeito à diversidade 

cultural-religiosa, na construção e transformação de uma sociedade justa, fraterna e solidária, 

no exercício pleno da cidadania, no seu desenvolvimento integral e no reconhecimento do 

amor incondicional de Deus. 

 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de 

direitos e deveres, segundo os princípios de fé do aluno e a diversidade religiosa, cultural e 

social, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e respeito mútuo.  

 

 Habilidade 

 

 Formar valores, atitudes e desenvolver habilidades e competências, que lhe permitam a 

compreensão do mundo e atuação como pessoa humana consciente de sua cidadania. 

 

Filosofia 
 

 Competência 
 

 Questionar a realidade formulando problemas e procurando soluções. Para isso, usar o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação. 

 Analisar e compreender os principais aspectos evidenciados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

 Habilidades 
 

 Estabelecer relações adequadas entre situações diárias e idéias. 

 Desenvolver hábitos e atitudes que tenham como princípios a responsabilidade, o 

reconhecimento dos direitos humanos dentro da sociedade onde está inserido, adquirindo 

conhecimentos necessários para a formação do cidadão de decisões autônomas, reflexivo e 

crítico da realidade. 

 Distinguir os direitos e os deveres dos adolescentes, pertinentes ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Espanhol 
 

 Competências 
 

 Vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma língua estrangeira, no 

que se refere a novas maneiras de se expressar e de ver o mundo, refletindo sobre os costumes 

ou maneiras de agir e interagir e as visões de seu próprio mundo, possibilitando maior 

entendimento de um mundo plural e de seu próprio papel como cidadão de seu país e do 

mundo. 

 Construir reconhecimento sistêmico, sobre a organização textual e sobre como e quando 

utilizar a linguagem nas situações de comunicação, tendo como base os conhecimentos da 

língua materna. 

 

 Habilidades 
 

 Identificar, no universo que o cerca, as línguas estrangeiras que cooperam no sistema de 

comunicação, percebendo-se como parte integrante de um mundo plurilíngüe e 
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compreendendo o papel hegemônico que algumas línguas desempenham em determinado 

momento histórico. 

 Reconhecer  que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe possibilita o acesso a bens 

culturais da humanidade construídos em outras partes do mundo. 

 

As Línguas Estrangeiras Modernas - Inglês e Espanhol são obrigatórias, para os 

alunos e desenvolvidas por professores habilitados.  

 

Temas Transversais 
 

Os temas transversais são desenvolvidos de forma integrada a todos os Componentes 

Curriculares sendo: ética, diversidade cultural, educação ambiental, saúde, sexualidade e gênero, 

educação para o trânsito, símbolos nacionais, trabalho, vida familiar e social, processo de 

envelhecimento, direitos humanos, educação para o consumo, educação alimentar e nutricional, 

educação fiscal, ciência e tecnologia, dentre outros.  

 

Conteúdos obrigatórios 

 

Constituem conteúdos programáticos dos componentes curriculares obrigatórios:  

       - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas áreas de  

         Arte e de Literatura e História Brasileira; 

       - Direitos das Crianças e dos Adolescentes; 

       - Direito e Cidadania; 

       - Direitos da Mulher. 

 

5.3 - Ensino Médio 

 

5.3.1 - Finalidades do Ensino Médio 

 
O ensino médio terá como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posterior, bem como o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e de pensamento crítico, 

além de ser capaz de compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada componente curricular. 

 

A prática do ensino médio – 1a a 3ª série deve se organizar de modo que os alunos, com 

professores habilitados, desenvolvam as seguintes Competências/Habilidades: 

 

Área de Linguagens 
 

 Competências da Área 
 

 Utilizar a linguagem, nas suas mais variadas manifestações, como instrumento de 

integração social. 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

 Respeitar e preservar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por 

diferentes grupos sociais em suas esferas de socialização, usufruir do patrimônio 
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nacional e internacional, com suas diferentes visões de mundo e construir 

categorias de diferenciação, apreciação e criação. 

 Utilizar as linguagens como meio de expressão, informação e comunicação em 

situações intersubjetivas que exigem graus de distanciamento e de reflexão sobre 

os contextos e os estatutos de interlocutores e saber colocar-se como protagonista 

no processo de produção/recepção. 

 

 Objetivos Gerais da Área 
 

 Compreender o ensino da Língua Portuguesa inserida na Área de Linguagens e 

Códigos e suas Tecnologias como instrumento de comunicação e de negociação, 

relacionando a estruturação de idéias e a manifestação da identidade e do 

pensamento que se dá pelo dialogismo permanente das linguagens que permitem 

o desenvolvimento e a interação do aluno nas diversas situações. 

 Capacitar o aluno a entender, a falar, a ler e a escrever a Língua Estrangeira 

(Inglês e Espanhol) para que ele possa comunicar-se de maneira adequada em 

diferentes situações, tendo acesso ao conhecimento em vários níveis e ao uso de 

tecnologias avançadas. 

 Promover a apreciação consciente e sensível dos conhecimentos e modos de 

produção, a apreciação e a contextualização dos sentidos e significados das 

linguagens artísticas (visual, musical, teatral e dança) para ampliar as dimensões 

estéticas, sócio-culturais e históricas do aluno, e contribuir para o processo de 

humanização e de construção de sua identidade individual. 

 

Língua Portuguesa e Literatura (Gramática, Literatura e                                                  

Redação). 
 

 Competências / Habilidades 
  

 Estimular o aluno a elaborar criticamente idéias, raciocínios e opiniões sobre 

situações de diferente natureza, expressando as idéias de modo estruturado, 

coerente e claro conforme as situações em que devem ser elaboradas. 

 Reconhecer a língua como veículo de interação e de comunicação, fazendo uso 

das várias possibilidades de abordagem textual, diferenciando texto(s) de 

contexto(s), mas compreendendo suas inter-relações. 

 

Arte ( Arte Visual, Arte Cênica, Arte Musical) 
 

 Competências / Habilidades 
  

 Propiciar o reconhecimento da arte como área de linguagem e saberes humanos 

sensível-cognitivos, por meio do fazer artístico, da análise da apreciação estética e 

da reflexão sobre seus elementos compositivos na atualidade, e da sua evolução 

histórica na sociedade. 

 Propiciar a percepção, o conhecimento e a reflexão sobre as matrizes culturais 

formadoras da identidade e do patrimônio nacional (indígenas, negras, latino-

americanas e européias). 

 Promover, pelo conhecimento e utilização da gramática estética das linguagens 

artísticas, a expressão de sensibilidades, sentidos, significados, modos de criação, 

de conhecimento e de comunicação sobre o mundo da natureza e da cultura. 
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 Promover o conhecimento das manifestações e obras artísticas e de como os 

sentidos e significações são construídos, a partir da estruturação e da organização 

dos seus elementos compositivos e do contexto no qual foram elaboradas e na 

atualidade. 

 

Educação Física 
 

      A Educação Física é Componente Curricular obrigatório na Educação Básica, ajustada às 

necessidades de cada Faixa Etária, às condições da comunidade escolar, sendo a sua prática 

facultativa aos alunos que usufruam de prerrogativas legais específicas.  

 

 Competências / Habilidades 
  

 Oportunizar o acesso e a participação efetiva de todos os alunos nas atividades 

inerentes à Educação Física, considerando o processo de valorização e de 

preservação do homem, em todas as suas dimensões e do meio ambiente. 

 Favorecer a construção de valores e de atitudes fundamentados na cooperação e 

na solidariedade. 

 

Área da Matemática 
 

Objetivos gerais da área 
 

 Valorizar a matemática como instrumental para compreender o mundo à sua volta e de vê-la 

como área do conhecimento que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de 

investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. Destacar o valor 

formativo e valor instrumental da matemática e sua validação como ciência assim como as 

suas tecnologias associadas a atualidade. Desenvolver junto ao aluno, conceitos, técnicas e a 

prática da matemática comercial e financeira, transmitindo uma visão abrangente e objetiva, 

permitindo que o mesmo tenha a compreensão no contexto do mundo dos negócios, através 

da sua utilização como ferramenta operacional, de apoio e de decisão. 

 

Matemática ( Álgebra, Geometria, Lógica e Matemática Financeira) 

 

 Competências / Habilidades 
  

 Reconhecer o caráter formativo, instrumental, científico, ético e tecnológico da 

Matemática, que incentive a criação de espaços para compreensão e investigação 

de um saber fazer e de um saber aprender, que venha resgatar a dimensão humana 

do conhecimento matemático, no desenvolvimento de ações sobre a realidade 

sócio-cultural. 

 Tornar relevante o conhecimento presente na realidade social do educando, como 

parte integrante de suas raízes culturais, na construção de significados que o 

ajudem a desenvolver o seu potencial, o ensinem a pensar e o levem a uma 

aprendizagem significativa. 

 Interpretar informações obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando 

previsão de tendências, extrapolação, interpolação e interpretação. 

 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e 

sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras 

e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas 

em uma distribuição estatística. 
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 Explicar a importância da função financeira nas organizações. Capacitar o 

estudante para utilizar os conceitos de juros, capitalizações, descontos e séries de 

pagamentos na aplicação e análise das operações realizadas no sistema financeiro 

brasileiro.  

 Proporcionar aos alunos o domínio dos seus conceitos e nomenclatura, bem como 

instrumentalizá-los no uso das fórmulas e das calculadoras financeiras, 

facilitando-lhes o trânsito na área de finanças, de acordo com o seu perfil 

profissional e servindo como base/instrumento para outras disciplinas do curso.  

 Ser capaz de identificar e calcular as operações financeiras, relacionando-as às 

situações do dia-a-dia das empresas e da sua própria vida, utilizando-se de uma 

calculadora financeira.  

 Compreender o sistema de fluxo de caixa e sua importância nas tomadas de 

decisões. Demonstrar o ferramental necessário para calcular as técnicas de análise 

de investimento. Construir relatórios com informações financeiras que auxiliem 

no processo de controle e tomada de decisão nas organizações. 

 Construir o raciocínio lógico com o objetivo de pensar correto e assim obter a 

verdade. 

 Provar proposições compostas, fazendo uso da tabela-verdade; 

 Promover a demonstração para verificação do valor lógico da proposição, se é 

verdadeira ou falsa; 

 

Área de Ciências da Natureza 
 

 Competência da Área 
 

 Apropriar-se do valor das ciências como construções sócio-culturais, relacionando 

o desenvolvimento científico e tecnológico com os diferentes momentos do 

desenvolvimento da humanidade e com a capacidade de transformação do meio. 

 

 

 Objetivos Gerais da Área 
 

 Reconhecer que a construção do conhecimento científico envolve valores 

humanos e relaciona-se com a tecnologia e com toda a vida em sociedade, 

propiciando o convívio harmônico. 

 Estimular a efetiva participação e a responsabilidade social do educando, 

promovendo ações críticas na realidade em que vive, desde a difusão de 

conhecimento a ações de intervenções significativas, capacitando-o a aplicar o 

conhecimento adquirido em qualquer ramo da vida cotidiana. 

 

Biologia 
 

 Competências / Habilidades 
  

 Compreender a Biologia como ciência, entendendo seu desenvolvimento em um 

processo histórico contínuo, relacionando o desenvolvimento científico e 

tecnológico na transformação da sociedade. 

 Reconhecer o ensino da Biologia como instrumento para que o aluno desenvolva 

posturas e valores pertinentes às relações entre os seres humanos, entre eles e o 

meio, entre o ser humano e o conhecimento. 
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Física 
 

 Competências / Habilidades 
  

 Reconhecer a aprendizagem da Física como parte de um conjunto de qualidades 

fundamentais para a compreensão do mundo natural e do mundo em 

transformação. 

 Socializar o conhecimento físico e ajustá-lo a uma realidade sócio-cultural, 

ambiental, científica e tecnológica, tendo o homem como agente principal da 

transformação natural. 

 

Química 
 

 Competência / Habilidade 
  

 Desenvolver no aluno a compreensão das transformações químicas de forma 

abrangente e integrada e da estreita relação dos processos químicos com as 

aplicações tecnológicas, suas implicações ambientais, sociais, políticas e 

econômicas, levando-o a julgar, com fundamento, as informações advindas da 

tradição cultural, da mídia e da própria escola e a tomar decisões como indivíduo 

e cidadão. 

 

Área de Ciências Humanas  
 

 Competências da Área 
 Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que 

nela intervêm, como produtos da ação humana, a si mesmo como ação social, e os 

processos coletivos como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de 

indivíduos. 

 Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de 

espaços físicos e das relações da vida humana com a realidade em seus 

desdobramentos naturais político-sociais, culturais e econômicos. 

 Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e 

econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, 

princípios que regulam a convivência em sociedade e deveres da cidadania, à 

justiça e à distribuição dos benefícios econômicos. 

 

 Objetivo Geral da Área 
 

 Contribuir para a construção da identidade do sujeito, numa perspectiva do 

indivíduo na totalidade, desenvolvendo a compreensão do significado do ser, 

reconhecendo suas limitações, contradições e possibilidades na construção de 

seres autônomos, críticos, solidários e conscientes de si e do outro. 

 

História ( História Geral, Brasil, Africanidades) 
 

 Competência / Habilidade 
  

 Propiciar, por meio dos conhecimentos históricos, uma base para a construção da 

cidadania, redimensionando os aspectos da vida em sociedade e o papel do 

indivíduo nessa transformação. 
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  Propiciar o conhecimento sobre a formação do povo brasileiro nas suas matrizes 

étnicas ( branco,negro e índio), a nossa miscigenação, a luta dos negros e índios 

no Brasil e sua cultura. 

 Oportunizar o conhecimento a cerca da igualdade de gênero entre homens e 

mulheres no exercício de todos os seus direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais, culturais, respeitadas e valorizadas as diferenças. 

 

 Reconhecer os direitos da mulher dentro da prática cidadã, amparado pelas 

legislações vigentes. 

 

Geografia 
 

 Competências / Habilidades 
  

 Relacionar o processo histórico na formação das sociedades humanas e o 

funcionamento da natureza por meio da leitura do lugar e do território, a partir de 

sua paisagem, trabalhando diferentes noções espaciais e temporais, bem como 

fenômenos sociais, culturais e naturais característicos de cada paisagem, 

permitindo uma compreensão processual e dinâmica de sua constituição, 

identificando e relacionando aquilo que, na paisagem, representa as heranças das 

sucessivas relações no tempo entre a sociedade e a natureza. 
 

Filosofia 

 

 Competências / Habilidades 
  

 Adquirir meios para a compreensão de sua identidade, construindo e exercitando 

a capacidade de problematização e de reflexão sobre o seu eu. 

 Obter de maneira crítica, instrumentos conceituais que possibilitem a 

compreensão filosófica de diferentes “contextos”. 

  Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que 

nela intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e 

os processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de 

indivíduos. 

  Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de 

espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus 

desdobramentos políticos, sociais, culturais, econômicos e humanos. 

  Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e 

econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos 

princípios que regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres da 

cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos. 

  

Sociologia 
 

 Competências / Habilidades 
 Contribuir para que o aluno reflita sobre as mudanças nas condições sociais, 

econômicas e políticas advindas do processo social moderno, iniciado no século 

XVIII, que proporcionou o surgimento das Ciências Sociais, devendo perceber-se 

como cidadão dotado de capacidade de interferir nos rumos da sociedade atual. 

 Oportunizar a ampliação da compreensão da vida cotidiana, da visão de mundo e 

do horizonte de expectativas nas relações com os diversos grupos sociais. 
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  Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, 

ampliando a “visão de mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações 

interpessoais com os vários grupos sociais. 

  Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de comunicação 

de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de 

persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 

  Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e 

segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto 

princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual. 

  Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de 

qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem econômica. 

  Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da 

cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, 

efetivamente, uma reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o 

cidadão e também entre os diferentes grupos. 

 Oportunizar o conhecimento a cerca da igualdade de gênero entre homens e 

mulheres no exercício de todos os seus direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais, culturais, respeitadas e valorizadas as diferenças. 

 Reconhecer os direitos da mulher dentro da prática cidadã, amparado pelas 

legislações vigentes. 
  

 

Parte Diversificada 

 

Religião 

 

 Competência / Habilidade 
  

 Desenvolver fundamentos religiosos, respeitando a opção de fé do educando, 

possibilitando-lhe relacionar-se harmoniosamente com Deus consigo, com o 

próximo, com a natureza e com o meio ambiente, assegurando sua participação na 

construção e na transformação de uma sociedade justa, fraterna e solidária. 

 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Espanhol 
 

 Competências / Habilidades 
  

 Capacitar o aluno a escolher o vocabulário adequado, utilizando a língua em 

situações diárias como meio de comunicação oral e escrita. 

 Capacitar o aluno a ler e compreender textos de caráter literário, científico e 

técnico, valorizando a leitura, como meio de obter informações e ampliar 

conhecimentos. 

 Capacitar o aluno a aplicar, em seu campo de trabalho ou no âmbito de estudos 

superiores, os conhecimentos adquiridos. 

 

Temas Transversais 
 

Os temas transversais são desenvolvidos de forma integrada a todos os Componentes 

Curriculares sendo: saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, processo de 

envelhecimento, direitos humanos, educação ambiental, educação para o consumo, educação 
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alimentar e nutricional, educação fiscal, educação para o trânsito, trabalho, ciência e tecnologia, 

diversidade cultural, dentre outros. 

 

Conteúdos obrigatórios 

 

Constituem conteúdos programáticos dos componentes curriculares obrigatórios:  

       - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas áreas de  Arte e de Literatura e História  

          Brasileira; 

       - Direito e Cidadania; 

- Música 

       - Educação Financeira, como conteúdo obrigatório do Componente Curricular Matemática  

          nas três séries  do Ensino Médio; 

       - Direitos da mulher e outros assuntos com o recorte de gênero. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Matriz Curricular do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais - 1o Ao 9o Ano 

  
                       Instituição Educacional: Colégio Jesus Maria José 

Etapa: ensino fundamental de 1o ao 9o Ano 

Regime: Anual  

                       Turno: Matutino e Vespertino 

                       Módulo: 40 Semanas 

Partes do 

Currículo 

Componentes 

Curriculares 

Anos Iniciais Anos Finais 

CSA 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

B
as

e 
N

ac
io

n
al

 C
o

m
u

m
 

Linguagens 

Língua Portuguesa X X X X X X X X X 

Arte X X X X X X X X X 

Educação Física X X X X X X X X X 

Matemática Matemática X X X X X X X X X 

Ciências da 

Natureza 
Ciências X X X X X X X X X 

Ciências 

Humanas 
História X X X X X X X X X 

Geografia X X X X X X X X X 

P
ar

te
 

D
iv

er
si

fi
ca

d
a 

Ensino Religioso X X X X X X X X X 

Filosofia X X X X X X X X X 

Língua Estrangeira 

Moderna -Inglês 
X X X X X X X X X 

Língua Estrangeira 

Moderna -Espanhol 
- - - - - X X X X 

Total de Módulo/Aulas Semanais 25 25 25 25 25 27 27 27 27 

Total de Carga Horária Anual 2.500 833h20 833h20 900 900 900 900 
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OBSERVAÇÕES: 

 

1-CSA- Ciclo Sequencial de Alfabetização, correspondente aos três anos iniciais do ensino 

fundamental (Art. 25 da Resolução nº 1/2012-CEDF) 

 

2- Horário de funcionamento: 

     Do 1º ao 5º ano: matutino:7h às 11h30; vespertino: 13h às 17h30. 

        Do 6º ao 9º ano: matutino:7h às 11h25; vespertino: 13h às 17h25 (três dias da semana), e 

matutino:7h às 12h15; vespertino: 13h às 18h15 (dois dias da semana). 

 

3- Módulo aula:  50 minutos – do 1º ao 9º ano, sendo 20 minutos de intervalo do 1º ao 5º ano e 

15 minutos de intervalo do 6º ao 9º ano, não computados da carga horária  

 

4- A cada ano letivo a instituição educacional definirá o quantitativo de módulos aula, por 

componente curricular de acordo com o interesse e necessidades da comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Curricular do Ensino Médio 

 

 
                        Instituição Educacional: Colégio Jesus Maria José 
                          Etapa: ensino médio 
                          Regime: Anual 
                          Turno: Diurno 
                          Módulo: 40 Semanas 

Partes do 
Currículo 

Áreas do 
Conhecimento 

Componentes 
Curriculares 

Anos 

1º 2º 3º 

 

B
a

s
e
 N

a
c
io

n
a

l 
C

o
m

u
m

 

Linguagens  

Língua Portuguesa Literatura 
(Gramática, Literatura e Redação) 

X X X 

Arte X X X 

Educação Física X X X 

Matemática  Matemática X X X 

Ciências da 
Natureza  

Química X X X 

Física X X X 

Biologia X X X 

Ciências 
Humanas  

História X X X 

Geografia X X X 

Filosofia X X X 

Sociologia X X X 

Parte 

Diversificada 

Religião X X X 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês X X X 

Língua Estrangeira Moderna - 
Espanhol 

X X X 

Total Semanal de Módulos Aulas 
 

42 42 42 
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Total de Aulas Anual 
 

1360 
h/aulas 

1360 
h/aulas 

1360 
h/aulas 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

1 - Horário de funcionamento: 
      Da 1ª a 3ª Série: Matutino:  7h às 12h15 (de segunda a sexta feira);  

                       Vespertino: 13h 15 às 18h (dois dias da semana). 

 

2 - Módulo aula: 

      Matutino:  aulas de 50 minutos, sendo 15 minutos de intervalo, não computados da carga    

                       horária.  

      Vespertino: aulas de 45 minutos, sendo 15 minutos  de  intervalo,  não  computados    da  

                          carga horária.    
      

3- A cada ano letivo a instituição educacional definirá o quantitativo de módulos aula,  por  

     componente curricular de acordo com o interesse e necessidades da comunidade escolar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

6 – OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO E ENSINO E METODOLOGIA 
ADOTADA 
 
6.1 – Da Educação Infantil 

 

         A educação infantil, como primeira etapa da Educação Básica, tem como objetivo o 

desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 

afetivo, intelectual, linguístico e social.  

         Desde que nascem os pequenos estão em pleno desenvolvimento, mas para que este 

ocorra integralmente é imprescindível que as mediações realizadas pelos adultos e as condições 

de vida, tenham qualidade.  

         Ressalta-se, nesse contexto, a indissociabilidade das ações de educar e cuidar, bem como 

o papel da brincadeira, onde as crianças ultrapassam a realidade, transformando-a através da 

imaginação.  

         O brincar apresenta características diferentes de acordo com o desenvolvimento das 

estruturas mentais, existindo, segundo Piaget, nas etapas fundamentais. O brinquedo e o lúdico 

representam, nesta fase, a oportunidade do desenvolvimento. Eles traduzem o real para a 

“realidade infantil”.  

 A Cultura da infância a ser desenvolvida pelo Colégio Jesus Maria José coloca a 

brincadeira como meio de expressão, aprendizagem e desenvolvimento, garantindo a cidadania 

infantil, a necessidade de interações entre os pares e os objetos, os quais permitem a exploração 

do mundo. Proporciona também à criança, a compreensão de que é dotada de possibilidades, de 

que é cuidada e educada em um ambiente seguro, estimulante, acolhedor, instigante, protegido e 

acima de tudo alegre.  

 

6.2 – Do Ensino Fundamental 
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         O ensino fundamental, segunda etapa da Educação Básica tem como objetivo a formação 

Básica do cidadão obedecendo aos principais critérios:

              a) – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

             b) – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

             c) – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

             d)  – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

 O ensino fundamental, por ser a etapa da Educação Básica de maior abrangência em 

termos de público e atendimento, e pelas suas características e objetividade, é visto neste projeto 

sob o lema igualdade e diversidade pelo fato de que, além de buscar a garantia do atendimento 

como direito de todos, de forma igualitária, na meta da diversidade, evidencia o próprio 

entendimento com os sujeitos (indivíduos), em suas diferenças (subjetividades) e suas 

necessidades específicas. 

 O ensino fundamental, segunda etapa da Educação Básica, foi ampliado para nove anos 

em 2005 no Distrito Federal e, nacionalmente em 2010, conforme Resolução nº 7 de 14 de 

dezembro de 2010.  

 Uma escola de qualidade tem em sua concepção uma educação voltada para os direitos 

humanos. Ressignificar esse espaço é pensar na integralidade do ser humano e propiciar espaços 

de aprendizagem significativa que respondam a essa integralidade. Portanto, a ação pedagógica 

tem como eixo a compreensão das realidades de cada estudante, nas suas inquietudes, 

necessidades, interesses e expectativas, com relação à vida escolar, sob a reflexão da construção 

de um currículo que ofereça formação ao corpo docente e discente.     

 

6.3 – Do Ensino Médio 

 

         O ensino médio, última etapa da Educação Básica, tem como objetivo: 

 

                      a) – A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

                      b) – A preparação básica para o trabalho e a cidadania  do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

                      c) – O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

                      d – A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

 

O ensino médio vem sendo reestruturado, nos últimos anos, pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica. 

 

    Uma das metas do ensino médio é atrair jovens matriculados e incentivá-los a 

permanecer, adotando estratégias diferenciadas de aprendizagem, para os vários anseios, 

próprios dos grupos jovens (mercado de trabalho – vestibulares/universidades/PAS). 

 

   Isso se deve ao fato de os estudantes dessa faixa etária apresentar características muito 

específicas, entre os quais estão inseridos em um mundo digitalizado, marcados pela fruição – 

são chamados de “nativos digitais”. 
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  O grande desafio é recriar a escola de ensino médio de tal forma que ela possa escolher 

essa juventude com toda a diversidade constitutiva da formação de sujeito contemporâneo e 

crítico. Portanto, o ensino médio edifica-se a partir de dois grandes compromissos sociais, a 

preparação para o mundo do trabalho e a possibilidade de prosseguir os estudos.  

 

6.4 – Da Metodologia Adotada 

 

A Metodologia de Ensino do Colégio Jesus Maria José está fundamentada na 

epistemologia sócio-interacionista,  onde o aluno se coloca como ser ativo no  processo de 

desenvolvimento da aprendizagem.  Nesta perspectiva a escola sugere aos indivíduos inseridos 

no processo, serem agentes históricos e modificadores do seu meio, ressaltando as suas 

habilidades e utilizando mecanismos que propiciam  um desenvolvimento crítico e criativo dos 

alunos. 

 

A escola também deverá relacionar as  experiências já  vivenciadas pelos seus alunos,  

para intermediar a solução de conflitos e dos problemas existentes no quotidiano. Os educadores 

se colocarão como mediadores do conhecimento, pois deverão perceber  que cada indivíduo 

pertencente ao processo, traz consigo uma bagagem de conhecimento e de experiências já 

vivenciadas em suas famílias e na comunidade a que pertence.  

 

  Com efeito, os educadores devem sugerir também atividades que vislumbram o despertar 

da criatividade dos seus alunos, pois devem ter a noção de que são agentes responsáveis pela 

transformação do educando. Estes educadores também deverão propor uma educação pautada na 

contextualização, ou inserida em uma sequência lógica, respeitando a interdisciplinaridade, 

deixando de lado a fragmentação dos conteúdos.  Também poderão se colocar numa zona de 

desenvolvimento proximal com os seus alunos ou evidenciar essa situação em classe, pois o 

conhecimento não está retido somente num sujeito, mas associado a toda comunidade educativa. 

 

Para atingirem os objetivos, os educadores poderão utilizar-se do lúdico e das 

brincadeiras como visualização da realidade dos alunos, beneficiando assim, da interação da 

classe, propondo atividades  direcionadas à formação crítica e interativa dos alunos com o seu 

meio social, o que  possibilitará nas atividades em grupo, na solução de problemas mais 

complexos e no alcance das suas autonomias.  
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7 – PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E 
AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
 

7.1 - Avaliação da Aprendizagem na Educação Infantil 

A avaliação na educação infantil é um processo contínuo mediante observação feita pelo 

professor, por meio de relatórios registrados em fichas individuais, que constarão o 

desenvolvimento global da criança, tais como: desenvolvimento da afetividade da criança e da 

integração social, desenvolvimento da coordenação motora, da discriminação visual, 

conhecimento lógico da escrita e da linguagem, em função do seu desenvolvimento 

biopsicossocial, cultural e intelectual. 

 

Na educação infantil até o Terceiro Ano do Ensino Fundamental o resultado da avaliação 

do desenvolvimento do aluno é expresso em relatório individual a ser apresentado, 

trimestralmente, em reuniões com os responsáveis, sendo promovido, automaticamente, ao final 

do ano letivo. Aos estudantes do segundo e terceiro anos do ensino fundamental ainda é atribuída  

uma nota síntese, que representa o resultado da aprendizagem e do desenvolvimento. 

 

A certificação de estudos é feita mediante expedição simbólica do certificado de 

conclusão ao final do Infantil III. 

 

7.2 – Avaliação da Aprendizagem no Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 

Finais - 1o ao 9o Ano  
 

A avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos estará em perfeita 

sintonia com o Planejamento de Ensino, que por sua vez, refletirá os objetivos, os fundamentos e 

os postulados teóricos estabelecidos no Currículo. 
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A avaliação da aprendizagem terá como um de seus propósitos subsidiar a prática dos 

professores, oferecendo diagnósticos significativos para a definição e a redefinição do trabalho 

escolar, podendo corrigir os rumos do processo em curso. A mesma será diagnóstica e contínua. 

 

Nesse sentido a verificação do rendimento escolar do 1º ao 9º Ano acontecerá ao final de 

cada um dos três trimestres estabelecidos em calendário escolar. Será registrada a síntese do 

Desempenho Integral do Aluno, ou seja, para cada componente curricular será atribuída uma 

nota síntese, que represente o resultado da aprendizagem e desenvolvimento do aluno. 

 

A avaliação da aprendizagem é organizada em dois eixos: quantitativa e qualitativa, por 

meio de provas, testes, simulados, trabalhos/pesquisas e outros mecanismos e recursos que o 

componente curricular assim exige. Em Filosofia, Ensino Religioso, Educação Física, Arte e 

Literatura Infantil as avaliações são feitas seguindo o critério formativo. 

 

A avaliação formativa será feita por meio de observações do professor, do conselho de 

classe e da auto-avaliação do aluno, mas não será aferida no somatório da nota trimestral.  

 

                A avaliação da educação infantil, bem como no ciclo Sequencial de Alfabetização – CSA, 

composto pelos três anos iniciais do ensino fundamental não objetiva a promoção, sendo 

realizada mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, em relatórios 

individuais, onde constarão, os desenvolvimentos globais da criança, tais como:  afetividade, 

coordenação motora, discriminação visual, conhecimento lógico matemático e da linguagem, 

observando-se as peculiaridades da idade e da transição da criança da educação infantil para o 

ensino fundamental, apresentando aos pais ou responsáveis trimestralmente e ao final do ano 

letivo. 

 

                    Os três primeiros anos do ensino fundamental são considerados um bloco pedagógico – 

Ciclo Sequencial de Alfabetização - CSA, não passível de interrupção, tendo como objetivo 

possibilitar a todos os alunos a oportunidade de sistematização e aprofundamento de 

aprendizagens básicas, imprescindíveis para o progresso nos estudos, notadamente em termos do 

processo de alfabetização e letramento. 

 

  No Ciclo Sequencial de Alfabetização – CSA, do 1º para o 2º ano e deste para o 3º ano 

não há retenção do estudante, podendo haver retenção do 3º para o 4º ano do ensino 

fundamental, quando constatada sua insuficiência de aprendizagem para prosseguimento de 

estudos, observado a exigência mínima de frequência de 75% (setenta e cinco por cento) do total 

de horas letivas previstas e a nota final igual ou superior a 7,0 (sete pontos) em cada componente 

curricular, exigências estas previstas do 4º ao 9º ano do ensino fundamental.  

 

 No ensino fundamental do 3º ao 9º Ano a avaliação da aprendizagem é constante, 

contínua cumulativa e abrangente, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos do desempenho do estudante, tendo como objetivos a verificação dos 

conhecimentos e habilidades intelectuais e outros, bem como as atividades e valores decorrentes 

das mudanças do comportamento do estudante. 

 

Do 3º ao 9º ano serão realizadas, no mínimo, duas avaliações quantitativas, e no mínimo 

duas avaliações qualitativas, por trimestre em cada componente curricular. 
 

 Os resultados trimestrais e finais da avaliação do aproveitamento escolar são expressos 

por meio de notas que variam numa escala de zero a dez, sem arredondamentos. 

 

A promoção dar-se-á, regularmente, ao final do ano letivo sendo considerado aprovado o 

educando que obtiver nota final igual ou superior a 7,0( sete) em cada componente curricular e 
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freqüência igual ou superior a 75% do total da carga horária prevista nos componentes 

curriculares.  

 

Os resultados da verificação do rendimento escolar são registrados, trimestralmente e ao 

final do ano letivo, no Diário de classe pelo professor e na Ficha Individual, pela secretaria, 

sendo comunicados aos interessados por meio de instrumento próprio.  

 

7.3 - Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio 
 

A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação do aproveitamento, 

acrescida de aspectos de formação relativos ao caráter avaliador, pela observação de atitudes, 

hábitos e habilidades. É tarefa desenvolvida pelo professor e pelo próprio aluno, abrangendo os 

seguintes aspectos: a natureza qualitativa das mudanças de comportamento efetuada em função 

dos objetos propostos, rendimento em face das estratégias planejadas e o conhecimento de 

hábitos e habilidades. A avaliação do aproveitamento poderá ser feita mediante provas, trabalhos 

socializados, individuais, argüições, pesquisas, além de observações e outros processos 

dinâmicos que a iniciativa pedagógica exigir ou sugerir. Em Ensino Religioso e Educação Física 

as avaliações são feitas seguindo o critério formativo. 

 

A avaliação formativa será feita através de observações do professor, do conselho de 

classe e da auto-avaliação do aluno, mas não será aferida no somatório da nota trimestral. 
 

Serão realizadas, no mínimo, duas avaliações quantitativas, e no mínimo, duas avaliações 

qualitativas, por trimestre em cada componente curricular. 

 

Os resultados trimestrais e finais da avaliação do aproveitamento escolar são expressos 

por meio de notas que variam numa escala de zero a dez, sem arredondamentos. 

 

A promoção dar-se-á, regularmente, ao final do ano letivo sendo considerado aprovado o 

educando que obtiver nota final igual ou superior a 7,0( sete) em cada componente curricular e 

frequência igual ou superior a 75% do total da carga horária prevista nos componentes 

curriculares.  

 

Os resultados da verificação do rendimento escolar são registrados, trimestralmente e ao 

final do ano letivo, no Diário de classe pelo professor e na Ficha Individual, pela secretaria, 

sendo comunicados aos interessados por meio de instrumento próprio.  

                   

 

O Estabelecimento de Ensino pode adotar avanço para anos ou séries subsequentes dos 

ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa,  respeitados os requisitos: 

I – atendimento às diretrizes curriculares nacionais; 

II – estar matriculado, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição   

       educacional que promove o aluno para a série subsequente por meio de avanço de   

       estudos; 

III – indicação por um professor da turma do estudante; 

IV – aprovação da indicação pelo Conselho de Classe; 

V – verificação da aprendizagem; 

VI – Diagnóstico de um profissional da Educação; 

VII – apreciação pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de   

          aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. 
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7.4 – Da recuperação  

 
 A recuperação, de responsabilidade do estabelecimento, destina-se ao atendimento do 

educando com rendimento insuficiente, de acordo com a escala de notas adotada. Será oferecida 

recuperação nas seguintes modalidades: 

I – contínua ao longo do período escolar, como parte integrante do processo ensino-

aprendizagem; 

I - exame final, realizada ao final do terceiro trimestre, dentro do ano letivo, para os alunos que 

não obtiverem aproveitamento igual ou superior a 21 (vinte e um) pontos, resultantes do 

somatório das médias dos três trimestres, ou média 7,0 (sete), resultante da média aritmética 

dos três trimestres; 

III – final, realizada após o término do ano letivo, para o educando que não obteve a média de 

acordo com a escala de nota. 

 

7.5 - Da Inclusão e do Atendimento Especializado 
 

Conscientes da existência das singularidades individuais atua-se na vida social, na 

família, na escola e em qualquer âmbito da vida, de modo a garantir a inclusão de todos. 

De acordo com ALCUDIA (2002, p. 89): 
...a diversidade de características dos alunos de hoje (capacidades cognitivas, estilos de 

aprendizagem, procedência culturais e sociais, interesses, etc.) – e sempre foi assim – 

torna, no mínimo, complexa a tarefa de dar uma resposta educacional adequada, mais ao 

mesmo tempo muito enriquecedora para a prática educacional. 

 

Somos uma combinação de condições e qualidades diversas que não são estáticas, o que 

nos faz também diversos em relação a nós mesmos ao longo do tempo e segundo as 

circunstâncias mutáveis que nos afetam. 

 

A Instituição atende alunos com necessidades educativas especiais, caracterizando as 

reais necessidades dos educandos e, viabilizando ações estratégicas que possibilitem a 

consolidação dos conhecimentos e vivências. Dentre os alunos que já possuem uma 

caracterização específica por meio de laudos encaminhados por especialistas de diferentes áreas, 

podemos citar: Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), Autismo, Transtorno do Déficit 

de Atenção/Hiperatividade (TDAH), Dislexia, Discalculia, Distúrbio do Processamento Auditivo 

Central, Síndrome de Down, Depressão, Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Transtorno 

Bipolar, TDA (Transtorno do Déficit de Atenção). 

 

A verificação de um acompanhamento diferenciado acontece pela análise de profissionais 

em áreas diversas, e pela indicação familiar que, de posse de laudos específicos, articulam 

juntamente com a escola, formas alternativas de educação escolar, favorecendo o 

desenvolvimento individual dos mesmos, visando a sua integração e participação pessoal. 

 

Quanto mais lutarmos pela ideia de que a educação deverá intervir na integridade do ser 

humano, mais fontes de diversidade deverão ser consideradas. Sendo assim, a Instituição envolve 

todos os profissionais, orientando-os e capacitando-os em diferentes áreas de atuação. 

 

A educação é um fator decisivo na determinação da individualidade e na causa de 

peculiaridades que nos assemelham e diferenciam uns dos outros. 

 

A sensibilidade pela heterogeneidade cultural, em geral, é uma das características mais 

relevantes das discussões sobre educação no século XXI, que tem projeções muito diferentes no 

pensamento educacional, na configuração do sistema escolar e na definição de conteúdos e 
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objetivos do currículo. 

 

As práticas de identificação e de classificação de estudantes pela psicologia contribuíram 

para compor o primeiro modelo de instituição educacional moderna, apoiada no estabelecimento 

de categorias de alunos e defendida ou legitimada pelos novos métodos de mediação da 

inteligência. 

 

Tendo em vista a necessidade de detectar fatores da inteligência geral, características 

diferenciais de personalidade, estilos cognoscitivos diversificados, categorias para fundamentar 

abordagens educativas adaptadas à peculiaridade de cada um, faz-se necessária a parceria da 

escola com os mais diferenciados profissionais, no intuito de estabelecer atitudes favoráveis à 

boa aprendizagem, sendo de fundamental importância o apoio e a compreensão dos responsáveis 

pelo aluno, para que seja possível um acompanhamento pleno e contínuo, priorizando suas 

potencialidades. 

 

O envolvimento familiar é de extremo significado nesse processo, prestando-lhe apoio e 

orientação em relação aos cuidados necessários, atendimentos específicos e os procedimentos 

indicados a favorecer o pleno desenvolvimento da criança e do jovem. 

 

No que se refere ao processo de avaliação, o ponto de partida é diferente e particular para 

cada aluno. Busca-se avaliar as conquistas alcançadas. O estilo de aprendizagem é próprio de 

cada um. É necessário verificar suas conquistas dos objetivos. O estilo de aprendizagem é 

diverso. É necessário considerar se o tipo de linguagem utilizada teve influência e comparar com 

outras atividades de aprendizagem. 

As avaliações de processo (contínua e formativa) permitirão verificar a conquista dos 

objetivos por temas, unidades didáticas ou matérias, em cada área e, de forma global, em relação 

aos objetivos da série, a qual deverá ser repassada aos especialistas e responsáveis pelo aluno. 

Segundo CANDAU (2000, p. 10), faz-se necessária a perspectiva de reinventar a escola 

no que diz respeito às relações entre escola e cultura(s), identidade, formação – inicial e 

continuada –, socialização dos profissionais da educação e saberes escolares. 

 

Nas últimas décadas, a psicologia do desenvolvimento assumiu uma importante 

influência, contribuindo, sobretudo, para modificar seus pontos de vista e para enriquecê-la com 

métodos novos. Segundo WALLON (1995), as condutas do adulto e as da criança revelam, de 

etapa em etapa, o verdadeiro plano da vida mental, mesmo quando demonstradas em desacordo 

entre a realidade e os esquemas utilizados. 

 

A fundamentação epistemológica indica a teoria do conhecimento com base na qual o 

processo educativo se orienta, descrevendo o tratamento dado a uma dificuldade considerando 

um pressuposto filosófico específico. Nesse sentido, passa a adquirir atualmente o significado de 

metodologia entendida como: 
...conjunto de procedimentos técnicos de averiguação ou de controle possuído por uma 

determinada disciplina ou grupo de disciplinas (...) não tem outro objeto a não ser o de 

garantir às disciplinas em questão o uso cada vez mais eficaz das técnicas de 

procedimentos de que dispõe. (ABBAGNANO, p. 641, 1962). 

 

De acordo com PERRENOUD (2001), ensinar é agir com competência, sabendo tomar 

decisões, mobilizar recursos e ativar esquemas (revendo e atualizando hábitos) em um contexto 

de complexidade. 

 

A necessidade de se repensar na educação, assim concebida, garante ao educando níveis 

adequados de liberdade, comunicação, subsistência e transformação, em termos de 

desenvolvimento integral, para a formação do cidadão, oferecendo condições adequadas de 
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saber, de ser, de estar, de fazer, de construir e compartilhar. 

 

Segundo WERNECK (2001) existem alguns mitos que perpassam pelo cotidiano escolar, 

impedindo uma leitura real da situação pela qual se depara a educação e, consequentemente, a 

resistência na mudança de atitudes, aponta ainda um norte para a educação alicerçado na 

criatividade, participação, solidariedade, contextualização, qualidade, atenta ao futuro e a 

heterogeneidade. 

 

O princípio de que “uma pedagogia que trata igual aqueles que são desiguais, é 

diferenciadora e produz fracasso escolar” continua sendo válida na busca de estratégias 

pedagógicas diversificadoras (PERRENOUD, 1998). 

 

O processo ensino-aprendizagem é dinâmico, complexo e ocorre em situações concretas 

apresentando múltiplas determinações, internas e externas à escola. A aprendizagem não ocorre 

apenas na sala de aula, mas precisa ser organizada segundo finalidades, objetivos e atividades 

favorecedoras da construção-reconstrução do conhecimento e da busca de novas formas de 

aplicá-lo. 

 

No intuito de desenvolver atitudes desejáveis para uma participação construtiva nas 

atividades da sala de aula, os autores LEWIS & DOORLAG sugerem inúmeros procedimentos, 

voltados para condutas específicas. 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS EM RELAÇÃO AOS ALUNOS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
A Unidade Escolar defende e promove o princípio da inclusão consciente. Assim, o aluno 

com necessidades especiais, frequentando o ensino regular, deverá receber o apoio que necessita, 

para que seja sujeito no processo de construção do conhecimento nos aspectos cognitivos, 

psicológico, biológico e sociológico. 

 

O encaminhamento pedagógico e avaliativo dos educandos com necessidades educativas 

especiais poderá ocorrer por meio de flexibilização curricular. 

No que diz respeito ao currículo, diz-nos a Declaração de Salamanca que : 

“Os currículos devem adaptar-se às necessidades da criança e não vice-versa. As 

escolas, portanto, terão de fornecer oportunidades curriculares que correspondam às 

crianças com capacidades e interesses distintos. As crianças com necessidades especiais 

devem receber apoio pedagógico suplementar no contexto do currículo regular e não um 

currículo diferente. O princípio orientador será o de fornecer a todas a mesma educação, 

proporcionando assistência e os apoios suplementares aos que deles necessitem”. 

 

No ato da matrícula ou ao longo do ano letivo a Unidade Escolar poderá solicitar à 

família ou responsável pelo aluno uma avaliação psicoeducacional do mesmo, se necessário, 

para adequar os encaminhamentos à realidade específica do aluno, garantindo, assim, uma 

educação voltada às suas necessidades e condições. 

 

De acordo com a Declaração de Salamanca, “para as crianças com necessidades 

educativas especiais devem garantir-se diferentes formas de apoio, desde uma ajuda mínima na 

classe regular até a programas de compensação educativa no âmbito da escola, estendendo-se , 

sempre que necessário, ao apoio prestado por professores especializados e por pessoal externo”.  

A Unidade Escolar poderá estabelecer parcerias com as universidades para solicitação de 

intérpretes/tutores para apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. 

 

Serão atendidos os alunos que se encontram dentro da faixa etária da série a ser cursada, 

garantindo o seu pleno desenvolvimento biopsicossocial. 
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A composição das turmas deste estabelecimento seguirá os critérios previstos para o 

ensino regular. 

 

Quando necessário e a qualquer momento do ano, a Unidade Escolar poderá solicitar 

avaliação, exames e respectivos laudos, ficando sob responsabilidade da família e/ou responsável 

pelo aluno a realização e apresentação dos mesmos. Quando da necessidade de acompanhamento 

multidisciplinar, a família e/ou responsável deverá contratar o serviço e informar à escola. 

 

À Unidade Escolar cabe acompanhar o atendimento externo feito pela equipe 

multidisciplinar que atende o aluno, bem como: 

 

I. t

rabalhar em conjunto com a família mantendo-a informada sobre o desempenho 

do aluno, bem como receber informações periódicas que mantenham atualizados 

dados relevantes ao bom desenvolvimento do aluno tais como: alteração de 

medicamentos, mudança de profissionais, interrupção nos atendimentos; 

II. avaliar o aluno de forma contínua, com base na observação sistemática do 

desempenho e do planejamento do ensino proposto por meio de provas, testes e 

trabalhos afins, contemplando os encaminhamentos dos profissionais 

multidisciplinares (psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, 

terapeuta ocupacional, entre outros). Os critérios de avaliação poderão ser 

estruturados para a flexibilização curricular nos seguintes níveis: 

 Nível 1 – Objetivos; 

 Nível 2 – Objetivos e metodologia; 

 Nível 3 – Currículo, objetivos, metodologia, conteúdo e avaliação. 

 

Caso o atendimento seja interrompido sem a liberação específica do profissional 

responsável pelo atendimento, a Unidade Escolar dará sequência aos procedimentos cabíveis ao 

currículo comum, sendo o caso encaminhado aos Órgãos de Defesa da Criança e do Adolescente. 

 

Caso o responsável do aluno apresente laudo médico ou de outro profissional/especialista 

com os devidos encaminhamentos adequados à realidade do aluno, caberá à Unidade Escolar 

fazer as flexibilizações cabíveis. 

 

É dever da família do aluno com necessidades educativas especiais: 

 

I. s

ubmeter o aluno a uma avaliação médica por profissionais da sua escolha; 

II. a

tender às solicitações feitas pelos profissionais da Unidade Escolar, para o bom 

desenvolvimento do mesmo; 

III. p

roporcionar ao aluno acompanhamento e suporte específicos por especialistas, 

sempre que houver necessidade. 

 

Na falta do atendimento adequado à criança, será encaminhado relatório ao Conselho 

Tutelar para acompanhamento e orientações à família e à Unidade Escolar, visando o 

desenvolvimento harmonioso do aluno. 

 

No que se refere à avaliação da aprendizagem, de acordo com a Declaração de 

Salamanca, a avaliação formativa deve integrar-se no processo educativo regular, de modo a 

permitir que alunos e professores se mantenham informados sobre o nível de conhecimento 

atingido e a que sejam identificadas as dificuldades e se ajudem os alunos a ultrapassá-las. 
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De acordo com os resultados obtidos, o aluno com necessidades educativas especiais 

poderá ser retido na série em curso ou ser promovido para a série subsequente. 

Dentre os encaminhamentos específicos da avaliação, os docentes são orientados a 

utilizar diferentes procedimentos de avaliação, adaptando-os aos diferentes estilos e 

possibilidades de expressão dos alunos, bem como a ampliar o tamanho das letras para o aluno 

com baixa visão. 

 

O resultado do desempenho do aluno diante da avaliação realizada será expresso por 

meio de nota, acompanhada de relatório descritivo, quando necessário. 

 

Conforme o caso poderá ser solicitado ao aluno realizar a avaliação em outro espaço que 

não o da sala de aula, de acordo com orientações de especialistas que o atendem. 

 

O aluno que necessitar de acompanhamento pedagógico em trânsito 

(hospitalar/domiciliar) receberá as orientações pedagógicas, priorizando o seu estado atual de 

saúde física, mental ou emocional, de acordo com as orientações do médico responsável. Nesse 

caso o resgate pedagógico será norteado por um Plano de Ensino Especializado que, ao mesmo 

tempo em que reconhece as condições do aluno, avalia as suas possibilidades de 

acompanhamento dos critérios desenvolvidos, bem como o acompanhamento na série 

subsequente. 

 

O atendimento ao aluno, no caso supracitado, não será ministrado pelo professor regente, 

mas por outro profissional indicado pela Unidade Escolar, e em condições de orientar o currículo 

proposto para o momento, com duração de tempo suficiente para o mesmo. 

8 – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
EDUCACIONAL, COM VISTAS À MELHORIA DA EDUCAÇÃO 

 
A Avaliação Institucional se dá por meio da aplicação de uma prova externa com foco na 

melhoria da educação. 

 

Além de focalizar as competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos, analisa as 

condições em que o ensino foi realizado. Os dados coletados sobre essas condições permitem a 

construção de indicadores relativos à organização e à gestão da escola, ao ensino e à 

aprendizagem e ao contexto escolar. A avaliação é concebida como um dos instrumentos 

essenciais para o aprimoramento de aspectos inerentes a todo o processo educativo. 

 

Esta ferramenta é de natureza diagnóstica que visa a aferir até que ponto os alunos 

desenvolveram os saberes escolares necessários a um efetivo resultado acadêmico, tendo em 

vista a busca de níveis crescentes de excelência. Por meio dele o desempenho acadêmico dos 

alunos do ensino fundamental e Médio pode ser medido e os resultados podem ser comparados 

com parâmetros nacionais. 

 

MODELO CONCEITUAL DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
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O modelo conceitual da Avaliação distingue os insumos dos processos e dos resultados. 

Os resultados são o foco principal do sistema educacional, por isso são representados pela 

categoria "Aprendizagem dos Alunos". Os processos, por sua vez, são as estratégias ou meios 

utilizados para que os resultados de aprendizagem sejam alcançados, por isso abordam as 

categorias "Ambiente Educativo e Gestão Escolar", "A Sala de Aula" e o "Ambiente Educativo 

de Casa". Os insumos são representados pelos perfis dos educadores, dos alunos e de suas 

famílias. Na categoria "Políticas de Gestão" são avaliadas, na percepção das lideranças, as 

dimensões que caracterizam uma escola eficaz. 

 

Esse modelo conceitual de avaliação constitui-se um sistema de indicadores de qualidade 

que apresenta os pontos fortes e sinaliza as necessidades de melhorias na escola. 

 Recorrendo a modalidades avançadas de tecnologia educacional, de procedimentos 

estatísticos (TRI) e de computação, as avaliações são organizadas anualmente e aplicadas aos 

alunos nas quatro áreas de Conhecimento - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza. 

 

Também com o objetivo de analisar a escola no contexto de toda  comunidade envolvida 

no processo, são aplicados questionários aos pais e/ou responsáveis, aos professores, à equipe 

pedagógica e à diretoria da escola. O propósito é coletar dados sobre o perfil sociocultural das 

famílias dos alunos e dos educadores da escola, além de sua percepção sobre o ambiente 

educativo de casa, o ambiente educativo e gestão da escola, a sala de aula e as políticas de gestão 

da escola. Os itens do questionário fornecem informações a respeito dos aspectos que 

influenciam o contexto escolar. São coletadas informações de indicadores contextuais diretos e 

indiretos.  

 

Essas avaliações poderão ocorrer ao término do mês de agosto ou durante a segunda 

quinzena do mês de setembro de cada ano, obedecendo ao planejamento anual estabelecido. 

Serão reservados três dias para a concretização dessas atividades.  

 

A estimação dos indicadores contextuais indiretos é realizada através da Teoria de 

Resposta ao Item (TRI). Eles são calculados com base nas respostas dadas a um conjunto de 

itens que fornecerão informações para cada um deles na percepção dos alunos, pais, professores 

e da equipe de liderança da escola. 
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Com os conhecimentos gerados sobre a realidade educacional da escola e com base nas 

evidências apontadas pelos resultados os gestores podem tomar decisões políticas e gerenciais 

mais assertivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – INFRAESTRUTURA CONTENDO AS INSTALAÇÕES 
FÍSICAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIDÁTICOS-
PEDAGÓGICOS, BIBLIOTECA OU SALA DE LEITURA, 
LABORATÓRIOS, PESSOAL DOCENTE, DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS E DE APOIO 
 

9.1 – Recursos Físicos 
 

O Colégio Jesus Maria José ocupa uma área de 6.800 (seis mil e oitocentos) m2. 
 

 Com relação aos Recursos Físicos observe o quadro no 01. 
 

Quadro nº 01 

Recursos Físicos 
 

Itens  Quantidade 

Sala da Direção 

Sala da Vice-Direção 

Sala dos Professores 

Sala de Orientação Educacional 

Sala de Orientação Psicológica 

Salas de Aula 

02 

01 

03 

03 

01 

46 
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Laboratório de Informática 

Laboratório de Física, Química 

e Biologia 

Auditório 

Biblioteca 

Secretaria 

Tesouraria 

Sala de Reuniões 

Recepção 

Banheiro para aluno 

Banheiro para professores 

Banheiro para funcionários 

Lanchonete 

Capela 

Depósito 

03 

 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

02 

20 

04 

02 

02 

02 

02 

Fonte: Secretaria do Centro Educacional  

Jesus Maria José 

 

9.2 – Pessoal Docente, de Serviços Especializados e de Apoio 
 

As pessoas constituem o mais valioso dos recursos dentro da organização. Para se 

compreender o comportamento das pessoas é necessário entender que elas vivem e se 

comportam em seu “campo psicológico” e que procuram reduzir suas dissonâncias em relação ao 

seu ambiente. Faz-se portanto indispensável, que a organização educacional elabore uma política 

de gerenciamento do crescimento do ser humano. 
  

A política de desenvolvimento de recursos humanos do Colégio Jesus Maria José visa a 

incentivar professores e funcionários a participar das decisões, desenvolvendo a criatividade e a 

autonomia. 

Acredita-se assim que à medida em que cada um dos nossos professores e funcionários 

sinta-se como membro participante e agente efetivo de mudanças e de melhoria da instituição da 

qual faz parte, possa desencadear um processo com efeito altamente  positivo no sentido de  lhe 

favorecer um estado de saúde mental e emocional. 
 

Conheça agora o quadro de Recursos Humanos do Colégio Jesus Maria José. 
 

Quadro nº 02 

 

Pessoal Docente, de Serviço Especializado e de Apoio  

 

Profissional/funcionário Nº Onde Atua  

Professores  06 educação infantil 

Professores  25 ensino fundamental – anos iniciais 

Professores  27 ensino fundamental – anos finais 

Professores  31 ensino médio  

Orientadores 04 
educação Infantil / ensino fundamental / ensino 

médio 

Coordenadores 02 
educação infantil / ensino fundamental / ensino 

médio 

Auxiliares Administrativos 23 Administração 

Serviços Gerais 14 Manutenção / Conservação e Limpeza 

Folguista 01 Administração 

Fonte: Setor de Recursos Humanos do C. Educ. Jesus Maria José 
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9.3 - Recursos Didático-Pedagógicos 

 
Quadro nº 03 

 

Itens Quantidade 

Retroprojetores 

Televisões 20 polegadas 

Televisões 29 polegadas 

Videocassete 

Aparelhos de DVD 

Aparelhos de Som (microsistem) 

Aparelhagem de Som (profissional) 

Aparelho de Som Ambiente 

Microcomputadores (Área Administrativa) 

Microcomputadores (Área Acadêmica) 

Microcomputadores (Projetores Multimídia) 

Projetores Multimídia 

Projetor de Slide 

Telas de Projeção 

Aparelho de Fax 

Antena Parabólica 

Impressoras 

Escaner 

Copiadoras 

Duplicadoras 

Mimeógrafos 

06 

07 

03 

05 

04 

12 

01 

01 

20 

64 

02 

02 

01 

03 

02 

01 

13 

01 

02 

01 

02 

Fonte: Secretaria Escolar do Colégio Jesus Maria José 

 

10 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 
 

A administração do Estabelecimento de Ensino é colegiada, com reuniões ordinárias 

trimestralmente e extraordinárias, conforme demanda administrativa e/ou pedagógica. 

 

 A relação com a Mantenedora acontece com reuniões previamente estabelecidas, com 

pauta para discussão e posicionamento e com reuniões extraordinárias de acordo com as 

necessidades. 

 

 A autonomia acadêmica e colegiada se manifesta através das reuniões preparatórias para 

os Conselhos de Classe, onde o corpo docente e discente analisam e se posicionam sobre o fazer 

pedagógico. 

 

 A organização funcional do Estabelecimento de Ensino permite que a descentralização 

administrativa e a interação dos setores aconteçam de forma harmônica segundo os princípios 

éticos e a filosofia institucional, de forma a incentivar os alunos a formar valores e aprender a 

conviver em sociedade. 

 

 A estrutura administrativa do Estabelecimento de Ensino permite que todos os segmentos 

envolvidos com o processo educativo da escola participem na organização do trabalho 

pedagógico e nas decisões políticas. 
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10.1 – Organograma da Gestão Administrativa e 
Pedagógica 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção 

Vice-Direção 

 

Serviços Técnico-Pedagógicos 

Coordenação Pedagógica 

Orientação Educacional 

Orientação Psicológica 

Orientação Religiosa 

Orientação de Turma 

Serviços Técnico- 

Administrativos e de Apoio 

 

Secretaria Escolar 

 

Assistente de Secretaria Tesouraria 

Almoxarifado 

Zeladoria 

Inspeção de Alunos 
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O Estabelecimento de Ensino objetivando elevar a qualidade do ensino ofertado, 

encorajar, estimular, abrir perspectivas e novos caminhos para o aluno, desenvolvendo suas 

competências e habilidades, procura aprimorar e fortalecer a formação e o desenvolvimento dos 

profissionais e de seus professores, através de cursos, palestras, oficinas, seminários, workshops, 

congressos e outros. 

 Seminários e congressos - são atividades, em geral, promovidas pelo SINEPE, MEC e outras 

instituições, oportunizando a troca de experiências, atualização e a ciência de feiramentos 

para estudos e reflexões. 

 

 Palestras – contamos com especialistas, mestres e doutores das diferentes áreas do 

conhecimento em nossa faculdade – FAJESU/PROJEÇÃO, que nos possibilitam encontros 

com o corpo docente e administrativo. 

 

 Semanas pedagógicas – além de encontros periódicos com o corpo docente do 

Estabelecimento de Ensino, os educadores e funcionários participam da Semana Pedagógica. 

Durante estes encontros somos agraciados com profissionais de várias áreas. 

 

 Reunião de Coordenação Pedagógica / Estudos – são momentos propícios à troca de 

experiências, de estudo de textos selecionados, de informações didático-pedagógicas e 

preparação de planos de trabalho por área de conhecimento, interdisciplinar e extracurricular. 

 

Para desenvolver um trabalho eficiente, é preciso que os professores e demais 

funcionários tenham conhecimentos, habilidades, atitudes, interesses e motivações sempre 

enriquecidos e atualizados, sendo fundamental que sejam capazes de trabalhar com destreza 

diante das incontáveis e variadas situações que inevitavelmente surgirão no desenvolver do 

processo pedagógico. 
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Nesse sentido torna-se necessário valorizar o professor, atualizando-o, melhorando o seu 

desempenho e mantendo e aperfeiçoando sua competência para que assim, possa colaborar nas 

transformações e melhorias projetadas para a educação do Estabelecimento de Ensino. 

 

O Serviço de Coordenação Pedagógica, subordinado à Direção e sob a responsabilidade 

de um profissional habilitado, tem por objetivo planejar, orientar e avaliar as atividades didático-

pedagógicas, visando à unidade e à qualidade do processo ensino-aprendizagem. 
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